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RESUMO

A análise possibilitou ainda estabelecer um contraponto entre essas propostas e o padrão de edifi

cação habitacional determinada pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo vigente em São Paulo 

há três décadas (aprovada em 1972, tendo sofrido alterações significativas em 1973).

À situação urbana bastante distinta dos dois projetos, corresponde o desenvolvimento de tipologias 

habitacionais também diversas, o que contribuiu para a reflexão sobre as propostas de ocupação 
urbana contidas em cada projeto. Os exemplos se inserem num importante conjunto de obras pro

duzidas pela arquitetura moderna brasileira nesse período.

Essa dissertação tem como tema dois projetos para habitação coletiva desenvolvidos em São Paulo 

durante a década de 1950. A análise de cada experiência buscou responder à questão habitacional 

da cidade, num contexto de decisivas transformações urbanas ocorridas na metrópole paulista. A 
primeira análise refere-se ao Conjunto Ana Rosa, localizado na Vila Mariana e projetado entre 1950 

e 1960, por diversos arquitetos (Abelardo de Souza, Plínio Croce, Roberto Aflalo, Eduardo Kneese 

de Mello e Salvador Cândia, entre outros). O segundo projeto analisado é o Edifício Copan, local
izado na região central da cidade e projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1951.



ABSTRACT

This thesis is an analysis of two collective housing developed in Paulo during the 50's. The analy- 
sis of each project tries to present an answer to housing problems in São Paulo, in a context of strik- 

ing urban transformations that were taking place in the metropo I is. The first analysis studies the Ana 
Rosa Housing Settlement, built in the district of Vila Mariana between 1950 and 1960, designed by 
several different architects (including, among others, Abelardo de Souza, Plínio Croce, Roberto 

Aflalo, Eduardo Kneese de Mello and Salvador Cândia).The second project is the Copan Building, 
built in the most central region of São Paulo and designed by Architect Oscar Niemeyer in 1951.

To the utterly distinct urban features of the two projects corresponds the development of totally dif

ferent housing approaches, which contributed to the discussions I pursue on the type of urban occu- 
pation implied in each project. The examples are part of an important group of settlements produced 

by the modern Brazilian architecture in that period.

The analysis lead me to establish the contrast between these proposals and the standards of hous

ing building determined by the present three-decade-old zoning laws (Legislação de Uso e 

Ocupação do Solo) - although approved in 1972, this zoning underwent significant changes in 

1973.
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São Paulo, um município de cerca de 10 milhões de habitantes, é o núcleo de uma das maiores

regiões metropolitanas do mundo. Marcada por um crescimento rápido e descontrolado, é uma
cidade de grandes desigualdades.1 Possui bolsões de riqueza, concentra grande volume de novas

construções comerciais e residenciais, polariza os dois aeroportos mais movimentados do Brasil,
possui mais de 20 shopping-centers inaugurados nos anos 90, é a sede dos principais bancos que
atuam no país, entre tantos dados que revelam a avançada metropolização da cidade. De outro lado,

a decadência e a pobreza: uma extensa periteria ocupada por loteamentos clandestinos, cidades
dormitórios, sem equipamentos públicos, infra-estrutura urbana e carência habitacional de alguns

milhões de unidades. Atuaimente, São Paulo vive uma crise no transporte público iniciada há qua-

quar ou a reconstruir.
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tro décadas e uma mudança no seu modelo de industrialização, o que acentua o quadro do con

stante aumento do desemprego2.

Os loteamentos e construções clandestinas, além de numericamente exorbitantes, constituem o 
cenário, já consolidado, das periferias paulistanas. Pelo menos dois milhões de habitantes do 

município carecem de habitação digna3 - número mais elevado, por exemplo, que a população de 

Lisboa. O que significa que temos uma cidade, nas dimensões de uma capital, a construir, a ade-

Os problemas urbanos, no entanto, não se restringem à cidade ilegal e às regiões mais carentes, as 

deficiências são de várias ordens e permeiam toda a extensão urbana. A conformação da cidade

2 "A inovação, tecnológica ou gerencial, é bas
tante poupadora de mão-de-obra. Portanto, a 
reconversão industrial da cidade e da metrópole 
implica uma transformação fundamental em 
relação ao passado recente: a indústria produz 
valor adicionado mais deixa de produzir 
emprego." São Paulo: dinâmicas e transfor
mações, Instituto de Políticas Públicas Florestan 
Fernandes. 2000, p.6.

1 De acordo com pesquisa realizada pela 
ONU/IBGE/Fundação Seade, São Paulo é o ter
ceiro maior aglomerado urbano do mundo, 
segundo Dados de população de 1996: Tóquio 
(27.242.000), Cidade do México (16.908.000). 
São Paulo (16.562.000). "Aglomerado urbano é 
o território contíguo habitado com densidade 
residencial, desconsiderando-se os limites 
administrativos". In: São Paulo em números, 
Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria 
Municipal de Planejamento, 2000.

3 Em publicação realizada pela prefeitura em 
2000, São Paulo em números, são apresentados 
dois levantamentos referentes ao número de 
moradores de favelas. 1. dados do IBGE de 
1996: 748.455 ("O IBGE considera favelas e 
assemelhados como Aglomerados Subnormais. 
Aglomerado subnormal é o conjunto constituído 
poi mais de 50 unidades habitacionais (barra
cos, casas, etc.), localizadas em terrenos de 
propriedade alheia (pública ou particular), com 
ocupação desordenada e densa sendo, em 
geral, carente de serviços públicos essenciais." 
2. dados da FIPE: 1.901.892 moradores de fave
las (Dados provenientes da pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto de Pesquisa
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É bastante ilustrativo sobrepor a esses dados e a mapeamentos da perda de população num "cen- 

tro" mais amplo (incluindo zona oeste e em direção à sul), um mapa referente à taxa de lançamen

tos residenciais, produzido pelo Mapa da Exclusão/lnclusão Social da Cidade de São Paulo/2000. 

O maior número de edifícios residenciais lançados localiza-se nas regiões que perdem população, 

contrariando o sentido desejável de adensamento populacional na cidade. Há, portanto, uma ampli-

1 Essa dinâmica instalou-se em São Paulo, de forma intensa e criou um novo paradoxo urbano: áreas 
plenamente equipadas em infra-estrutura e transporte de massa encontram-se em processo de esvazi
amento populacional, enquanto abrem-se indiscriminadamente, novos e distantes setores de expansão 
urbana.5”

Nas duas últimas décadas, o crescimento populacional de São Paulo apresentou índices estáveis, 

no entanto, foram constatados no mesmo período, grandes deslocamentos dentro do próprio 

município, das regiões centrais (centro expandido) em direção às periferias. A perda de população 

nessas regiões é um índice do empobrecimento de seus habitantes e representa agravamento dos 

problemas estruturais do município, afastando a população mais carente das áreas dotadas de infra- 

estrutura, próxima às ofertas de trabalho. Como afirmaram Regina Meyer e Marta Grostein:

legal, sob parâmetros questionáveis e duvidosos, revela a crise geral da metrópole e o esgotamen

to das próprias leis urbanas, indicando a parcela de responsabilidade da própria legislação nessa 

cisão entre a cidade legal e ilegal, ou entre “regiões de plena cidadania e regiões de cidadania limi

tada11.4

Econômicas/FIPE em 1993, para a Secretaria 
Municipal de Educação e Desenvolvimento 
Urbano/SEHAB. O resultado dessa pesquisa- 
amostra foi projetado para o universo das fave
las de São Paulo (1.592 favelas registradas em 
1987 no cadastro mantido pela SEHAB/ HABI, 
dado utilizado pela FIPE). A SEHAB considera 
favelas e assemelhados os agrupamentos de, no 
mínimo, duas unidades habitacionais precaria
mente construídas e dispostas de forma desor
denada em um mesmo lote, cuja propriedade 
não é legalizada para aqueles que o ocupam." p. 
28.

4 Como afirma Raquel Rolnik na introdução do 
livro que trata especificamente das relações 
entre "A cidade e a lei": ”[A lei] aparentemente 
funciona como uma espécie de molde da cidade 
ideal ou desejável. Entretanto, e isto é poderosa
mente verdadeiro no caso de São Paulo (...), ela 
determina apenas a menor parte do espaço 
construído, uma vez que o produto - cidade - 
não é fruto da aplicação inerte do próprio mode
lo contido na lei, mas da relação que esta esta
belece com as formas concretas de produção 
imobiliária da cidade. Porém, ao estabelecer 
formas permitidas e proibidas, acaba por definir 
territórios dentro e fora da lei, ou seja, configu
ra regiões plenas de cidadania e regiões de 
cidadania limitada". ROLNIK, Raquel. A Cidade e 
a Lei - Legislação, Política Urbana e Territórios 
na Cidade de São Paulo. São Paulo Vozes 
1997. p. 13.
5 MEYER, Regina Prosperi e GROSTEIN, Marta 
Dora. "O paradoxo dos 'bairros centrais'". 
Revista Urbs no.18 (set/out). São Paulo, 
Associação Viva o Centro, 2000. p. 18.
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Fonte:SPOSATI, Aldaíza, coordenação. Mapa da 
Exclusão/lncliisão Social da Cidade de São 
Paulo/2000 - dinâmica social dos anos 90.

Taxa de lançamento residencial -1999 
legenda 

[ |0.00 to 0.50
|0.50 to 1.00 
|1 00 to 3 00 

■3 00 to 4.80 
3 6

Kitometers 
Fonte: EMBRAESP 19OT

5

Incremento da pop. total 1991-1996 - (%) 
legenda 

■1-27.54 to -15.00 
| 1-15.00 to 0.00
[ 0 00 to 30.00
| |30.00 to 60.00
□360.00 to 90.00 
MH90.00 to 129.96 

0 3 6 9
Kiometera 

Forte: BGE 1991; IBGE 1998
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ação de área construída (moradias de alto padrão) substituindo residências menores, que abrigavam 

um maior número de habitantes, com menor poder aquisitivo. Essas informações, reveladoras do 

descontrole do processo de transformação da cidade pelo poder público, apontam também para o 

questionamento dos índices de densidade previstos pela lei e sua relação com a infra-estrutura 

instalada.

Os fatores que levaram a esse patamar de problemas são de naturezas diversas, incluindo fatores 

socioeconômicos, determinações do mercado imobiliário, políticas regionais e nacionais e outros. 

Aqui apontamos exclusivamente para os termos legais (especialmente para a lei de zoneamento) 

que definem as formas de ocupação físico-espaciais da cidade, em particular o padrão, ou a tipolo- 

gia. das construções habitacionais.

8

A .se e Ocupação do Solo de São Paulo foi aprovada em 1972. a partir das definições do 

: C..G Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). de 1971, e está vigente até os dias de hoje. O 

e-. Piano Diretor do município aprovado em 2002 fixa diretrizes para revisar e formular uma nova 

... de Zcneamento6. Contudo, nos parece fundamental para as discussões presentes e futuras, o 

ccestionamenío da legislação que definiu as normas de ocupação da cidade por mais de três

I
I

I
i 1

6 A Legislação de uso e ocupação do solo 
encontra-se atualmente, maio de 2004. em 
tramitação na Câmara Municipal.



décadas (período em que houve um aumento de qúatro milhões de habitantes no município)7.

0 desejo legítimo de criar um zoneamento para a cidade de São Paulo é influência do urbanismo

norte-americano e está em pauta desde a primeira metade do século XX. Como afirma Sarah
Feldman, "a Lei Geral aprovada em 1972 deve ser entendida como mais uma etapa do processo de

de um debate com a sociedade. Segundo Feldman:

Descrevendo apenas o que interessa a essa pesquisa, com o zoneamento de 1972, quase 70% da

área da cidade10, foi incluída na denominada "zona 2", passando a adotar o coeficiente de aproveita
mento igual a 1; as zonas mais densas e centrais atingiam índice 4. Esses parâmetros buscavam

instituir um crescimento de baixa densidade na cidade, o que foi duramente criticado pelo setor

imobiliário. No ano seguinte, a lei de zoneamento, sem o amparo da opinião pública e pressionada

do mercado imobiliário (que na ausência de uma política urbana sólida, exerce um poder decisivo),

sofre uma alteração bastante considerável. Foi criada então, a Lei Adiron (Lei n. 8.001), que apre

senta uma fórmula mediante a qual é possível atingir a duplicação do coeficiente de aproveitamen-
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construção do zoneamento compreensivo, que passa a ser sistematicamente desenvolvido a partir 
de 1947."8 No entanto, apesar do seu longo histórico, a lei de zoneamento foi implantada a revelia

"[A] implantação da legislação de zoneamento - parcial ou geral - é marcada pela utilização de estraté
gias que negam qualquer debate com a sociedade e qualquer preocupação em legitimar socialmente o 
instrumento. (...) O zoneamento é elaborado e implantado à surdina, tanto no período democrático, de 
mobilização e organização da sociedade, e de intensos debates urbanísticos, como no auge da ditadu
ra militar."9

8 FELDMAN, Sarah, Planejamento e zoneamen
to - São Paulo 1947-1972. Tese de doutora
mento, 1996, R 176,

7 A população do município em 1970 era de 6,4 
milhões de indivíduos e a da grande São Paulo 
8,7 milhões (pouco mais da metade da popu
lação atual). FONTE: Sumário de dados da 
Grande São Paulo - 1985, EMPLASA, SNM, 
Governo do Estado de São Paulo, 1985. p.67

9 FELDMAN, Sarah. Planejamento e zoneamen
to - São Paulo 1947-1972. Tese de doutora
mento, 1996. P 176.

10 cl. SOMEKH, Nadia. A (des) vedicalização de 
São Paulo. São Paulo, dissertação de mestrado, 
FAUUSP 1987. p, 149.
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A morfologia resultante da aplicação da lei pode ser observada com nitidez em bairros de classe
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to em algumas zonas, para edificações habitacionais. 0 aumento do coeficiente implicava a 
proibição do uso misto, na limitação da taxa de ocupação a 0,25 e na inclusão de uma circunfe
rência livre de 16m de diâmetro (independente do tamanho do terreno) 11. Consolida-se, ainda 
assim, um zoneamento de baixa densidade.

É possível afirmar que a lei de zoneamento define, em grande parte da área do município, uma 
forma de ocupação bastante clara para os edifícios habitacionais: uma cidade construída lote a lote, 
com torres soltas em cada um deles, nítida e fisicamente isoladas, com uso exclusivamente habita
cional, ocupando um quarto da projeção do lote e com área construída equivalente a duas vezes a 
área total do terreno. Uma cidade vertical, de baixa densidade. Outras zonas seguem uma ocupação 
bastante semelhante como a Z17, Z18, Z13 ou mesmo as Z3 e Z4 - essas com densidades maiores 
(e por isso mesmo são as áreas onde se percebeu mais rapidamente a verticalização, pois foram as 
primeiras procuradas pelo mercado).

Essa legislação não apenas reprime o uso público do térreo das construções residenciais (coibindo 
o uso misto), como adequada-se bem e passivamente à estrutura fundiária da cidade, de quadras 
subdivididas em pequenos lotes; define regras rígidas para a implantação do edifício no lote; e con
fere completa autonomia a essa unidade fundiária mínima. Uma autonomia que colaborou para o 
constante adiamento da implantação de um plano urbano para a cidade.

11 A aplicação de uma fórmula, na Z2, Z17 ou 
Z18 (também Z11, Z13 e Z8-040/0) define uma 
relação de proporcionalidade entre a redução da 
taxa de ocupação e o aumento do coeficiente de 
aproveitamento (até o limite máximo de 
TO=0,25 e CA=2. A aplicação da fórmula e as 
restrições para a sua aplicação podem ser inter
pretadas como um pretexto para a duplicação do 
CA, na grande maioria dos terrenos do municí
pio (Z3, Z4 e Z5 podem chegar a CA=4).

J
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Fotos aéreas do bairro Vila Nova Conceição: 
1970 (acima) e em 2002 (abaixo)

l
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UM NOVO PRODUTO IMOBILIÁRIO
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Aqui nos interessa questionar a lei no que tange à tipologia habitacional dela resultante, o que sig

nifica colocar em questão o modelo de cidade que eventualmente tenha dado suporte a sua con

cepção e principalmente a estrutura urbana que contribuiu para consolidar.

média ou alta, que foram praticamente reconstruídos nas últimas décadas e, portanto, edificados 

sob o parâmetro dessa legislação: é o caso de bairros como Moema, Vila Olímpia, Vila Nova 

Conceição, Itaim ou Freguesia do Ó (nesse caso, com crescimento concentrado nos anos 90), entre 

tantos outros.

Essa legislação, nas suas múltiplas implicações, vem sendo amplamente estudada, debatida e, com 

frequência, tem sido responsabilizada por diversas anomalias que caracterizaram o crescimento da 

cidade (intensificadas nas últimas três décadas). Como afirmaram Regina Meyer e Marta Grostein:

"Durante as décadas de 70 e 80 as premissas e a lógica presentes na formulação da legislação de 
zoneamento, tal como concebida nos anos 60, permaneceu como instrumento inquestionável. A 
natureza desse instrumento urbanístico e sua gestão têm portanto responsabilidade direta nas dis
funções verificadas no processo de crescimento urbano paulistano ainda hoje”12.

p

A legislação de uso e ocupação do solo de 1972/1973 gera um novo produto imobiliário para a 

moradia em São Paulo, bastante distinto dos padrões de ocupação das áreas consolidadas da

r'

12 MEYER, Regina Prosperi e GROSTEIN, Marta 
Dora. "Os planos diretores e a habitação social 
nas áreas centrais". Revista Urbs no.25 
(março/abril). São Paulo, Associação Viva o 
Centro, 2002.
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cidade: cria o padrão de torres soltas e isoladas no lote e de uso exclusivamente habitacional. 

Independente das minúcias e alternativas oferecidas pela lei, nos interessa analisar a regra geral, 
sua definição predominante na zona 2. Aqui se consolida a idéia de setorização urbana, caracteri- 

zada pelo uso exclusivamente habitacional e pelo isolamento das edificações, favorecendo a cri
ação de bolsões de moradia para específicas faixas de renda. Assim, esse novo produto imobiliário 
isola e segrega. Além de restringir o uso mais democrático da cidade garantido pelo uso misto ou 

pela permeabilidade do piso térreo; ele acaba reprimindo a possibilidade de convivência num 
mesmo edifício de apartamentos de tamanhos distintos, para classes sociais distintas: aqui a idéia 

de privilégio preconizada pelo mercado se configura como exclusividade. Ou seja, a torre isolada, 

dentro dessa tendência à setorização e à exclusividade nos novos bairros, engendra uma nova 
tradição no mercado (tendo como suporte a legislação de uso e ocupação do solo).

0 problema da segurança na cidade de São Paulo ajuda a consolidar essa tipologia, mas já se torna 

evidente que esse padrão de ocupação urbana e a questão da violência (com evidentes causas 

económicas e sociais), reforçam-se mutuamente. O isolamento e a formação de bolsões de riqueza 

agravam o problema da violência urbana, não só por evidenciar os locais de riqueza, como por 

impedir a "urbanização" dos bairros com usos diversificados, que favorecem a presença de pessoas 

nas ruas nas diversas horas do dia e que, além disso, garantem ocupação mais homogénea e igua

litária nas diversas regiões da cidade.
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A cidade grande assume feições de metrópole e é essa guinada que irá determinar o caráter social, 

cultural e urbanístico dos anos 50. A metropolização gera um grande conjunto de planos urbanos 

(nunca implantados) e projetos de arquitetura que podem ter sido simplesmente determinados 

pelas novas demandas ou que procuraram dar respostas inovadoras a uma nova conjuntura.

Apesar das críticas ao Movimento Moderno, especialmente na Europa, que confronta os projetos e 

conceitos de reestruturação das cidades no segundo pós-guerra, em São Paulo, os arquitetos mo-

A história recente da cidade de São Paulo possui, inegavelmente, diversas experiências relevantes 

de soluções para edifícios habitacionais, que resultaram em unidades exemplares de distintas 

hipóteses de configurações urbanas. A arquitetura moderna, em especial ao longo dos anos 50, 

contribuiu com a proposição de projetos para habitações económicas, que poderiam tornar-se um 

padrão de ocupação da cidade ou, no mínimo, serem um ponto de partida para novas discussões. 

É um momento de grande crescimento urbano, especialmente induzido por uma nova onda de 

industrialização, a partir de uma política de âmbito nacional.

Repensar a tipologia predominante na cidade implica não só uma revisão crítica dessa legislação, 

mas também a construção de um novo modelo de ocupação da cidade; uma reflexão que deve 

incluir a análise de edifícios ou conjuntos residenciais já projetados ou construídos.

i



Arquitetura Moderna), especialmente em torno da crítica à cidade funcional, que culminará no final

Institutos de Aposentadorias e Pensões, em diversas regiões, pelo Departamento de Habitação
Popular, no Rio de Janeiro, além de um conjunto de bons projetos produzidos por todo o Brasil -
apesar de serem quantitativamente ínfimos diante das necessidades do país.

Também fora do Brasil tiveram que reconhecer "nossa normalidade humana". 0 Brazil Builds (que

percorreu dezenas de países ao longo dos anos 40), ao lado de novas publicações e mostras, sina-

23INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna brasileira atrai a atenção da crítica internacional nos anos 50. A visibilidade 
dessa produção já havia sido promovida pela tão citada exposição e catálogo Brazil Builds, organi

zada por Phillip Goodwing em 1943, numa missão de aproximação Brasil/EUA estrategicamente

da década com a formação do Team X13. Mas, no Brasil, este é um momento que consolida um 
conjunto de importantes experiências dos anos 4014, como as habitações produzidas pelos

demos, não estando alheios ao debate internacional, encontram o momento mais profícuo para o 

desenvolvimento de seus projetos. A década 50 é marcada sem dúvida pelo questionamento do 
Movimento Moderno, pelos novos debates travados nos CIAM (Congressos Internacionais de

planejada pelo governo americano, e, que acabou por prestar um serviço de divulgação e, por tanto, 

de auto-afirmação, à cultura brasileira15. Como disse Mário de Andrade:

"já escutei muito brasileiro, não apenas assombrado mas até mesmo estomagado diante desse livro que 
prova possuirmos uma arquitetura moderna tâo boa como os mais avançados países do mundo. Essa 
consciência de nossa normalidade humana só mesmo os estrangeiros é que podem nos dar."16

16 ANDRADE, Mário. "Brazil Builds". In: XAVIER, 
Alberto (org) Depoimentos de uma geração: 
arquitetura moderna brasileira. São Paulo, 
Cosac & Naify, 2003. P180.

14 cf. BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação 
Social no Brasil - Arquitetura Moderna, Lei do 
Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São 
Paulo, Estação Liberdade/Fapesp, 1998.

15 Como afirma no prefácio do catálogo ”0 
Museu de Arte Moderna de Nova York, e o 
Instituto Norte-Americano de Arquitetos, 
achavam-se ambos, na primavera de 1942, 
ansiosos por travar relações com o Brasil, um 
país que ia ser nosso futuro aliado." G00DWIN, 
Phillip L. Brazil builds: Architecture new and old. 
1652-1942. New York, Museum of Modern Art, 
1943. p. 7.

13 "Quer fosse pelas relações com a cidade 
existente, com as condições climáticas do local 
ou com o contexto cultural dos habitantes, os 
arquitetos do Team 10 realizaram em seus pro
jetos uma atitude de inconformismo para com 
os valores universalistas do desenho moderno. 
Para reagir a essa inquietação, esses arquitetos 
se dispuseram a questionar a validade das 
relações entre arquitetura e urbanismo sugeridas 
pela concepção funcionalista." BARONE, Ana 
Cláudia Castilho. Team X - arquitetura como 
crítica. São Paulo, FAPESP/ Annablume, 2002. 
P79.



Todo o corpo principal da casa é extrovertido, e não só porque o espaço da sala estende-se sem se-

24 INTRODUÇÃO

No início da década seguinte, é a cidade de São Paulo que promove a nova etapa da divulgação da 

arquitetura brasileira. Dessa vez são os arquitetos e críticos europeus que vêm ao Brasil, a convite 

da II Bienal Internacional de São Paulo. Entre críticas e elogios, é inegável que a arquitetura 

brasileira tenha causado um misto de incómodo e perplexidade. O conjunto de textos produzidos 

entre 1954 e 56, em parte publicados na segunda edição de Depoimentos de uma Geração18, re

vela que a arquitetura aqui produzida trouxe novos elementos para a discussão da arquitetura mod

erna naquele período. Um trecho dos Pretextos para uma crítica não formalista de Ernesto Rogers 

comentando a Casa de Canoas, de Oscar Niemeyer, é bastante revelador (ou ilustrativo) do impacto 

causado por essa visita ao Brasil:

"Não esquecerei facilmente aqueles momentos: o sol prestes a se pôr nos havia deixado imersos em 
uma atmosfera densa, colorida de laranja e violeta, de verde escuro, de anil misterioso. A casa repetia 
em torno de nós os motivos daquela paisagem orgiástica (incensos e cigarras) insinuando-se com o 
jogo do vasto arpejo que, da marquise em balanço, ecoava por todas as paredes, nos nichos dos 
diafragmas, na piscina onde a água, em vez de ir de encontro às barreiras da construção, se expande 
liquidamente nas formas da rocha.

17 MILHEIRO , Ana C. F. Vaz.. Imenso Portugal: 
Culturas arquitectônicas portuguesa e brasileira
- um diálogo a três tempos. Tese de doutora
mento, FAUUSP 2004. P 226.

liza a "'revolução' que a arquitectura brasileira começa a produzir no íinal da década de 40", como 

afirma Ana Vaz Milheiro, "não somente no seu próprio país, mas como uma avalanche que percorre 

e entusiasma uma parcela da cultura arquitectónica do mundo ocidentalizado, a Europa e os Estados 

Unidos1'.17

18 XAVIER, Alberto (org) Depoimentos de uma 
geração: arquitetura moderna brasileira. São 
Paulo, Cosac & Naify, 2003.

I
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20 KOPP Anatole. Quando o moderno não era 
um estilo e sim uma causa. São Paulo, 
Nobel/Edusp, 1990. p. 44.

19 ROGERS, Ernesto N. "Pretextos para uma 
crítica não formalista". In: Depoimentos de uma 
geração: arquitetura moderna brasileira. São 
Paulo, Cosac & Naify, 2003. p. 168.

A habitação coletiva já era o tema central do debate sobre as cidades desde o final do século XIX, 

em função dos grandes problemas gerados pela revolução industrial, em especial do deslocamen

to da população em busca de trabalho. A habitação coletiva foi portanto o principal programa do 

Movimento Moderno, que ganhará peso com a revolução de 17 e com a crise de alojamento gera

da pelas duas guerras na Europa. Segundo Anatole Kopp,

A proposta desta pesquisa foi selecionar dois exemplos de edifícios habitacionais tipologicamente 

distintos, projetados nesse período, que possibilitem uma análise de suas qualidades arquitetôni
cas, focalizando suas propostas de ocupação urbana, ou, as intenções que carregam de desenho da 
cidade.

parações nem barreiras particulares pelo espaço externo, mas também porque esta tende a uma iden
tificação, a uma romântica confusão com a natureza."19

“Para cobrir o déficit de habitações acumulado durante a guerra (perto de um milhão de alojamentos) 
e substituir os cortiços operários do século XIX, o simples retorno aos métodos de antes da guerra não 
seria suficiente. Era necessário pôr em prática outros métodos de construção mas também - e sem 
dúvida este é o ponto mais importante - a própria concepção de habitação precisava ser revista". 20

No conjunto dessa produção destacam-se os edifícios habitacionais de Oscar Niemeyer, como 

parte de um grande número de projetos de habitações coletivas realizadas em São Paulo nos anos 
50.
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A presente pesquisa procurou, portanto, estudar projetos de habitação coletiva em São Paulo desen

volvidos durante a década de 50, particularmente aquelas projetadas por arquitetos ligados ao 

Movimento Moderno, desenvolvidos num momento de especial importância para produção 

arquitetônica no país, e, bastante profícuo na reflexão do alojamento.

21 ARGAN, Giulio Cario. Arte Moderna. São 
Paulo, Companhia das Letras,1992. p. 187.

í
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A crise estrutural de São Paulo atualiza essa questão. Pensar hoje a cidade implica questionar dire

tamente o padrão geral de sua ocupação, em especial do padrão habitacional, para qualquer faixa 

de renda. É sabido que a habitação é responsável pela grande maioria das construções de qualquer 

cidade, é definidora de sua estrutura e de sua organização. Está na origem do Urbanismo, essa 

matéria interdisciplinar, conceber o edifício habitacional como unidade de uma série, num contex

to marcado pela interferência primordial da industrialização na construção e, portanto, no projeto: 

"o processo que industrializa a produção do edifício é o mesmo que transforma a arquitetura em 

urbanismo", disse Giulio Cario Argan21. Ou ainda poderíamos afirmar que a habitação, como o pro

grama prioritário da nova organização social, constituiu o fundamento da arquitetura moderna, da 

arquitetura como urbanismo. 0 que não deve ser confundido com a idéia de que a arquitetura possa 

substituir o plano urbano, tampouco as diversas instâncias representativas e os múltiplos agentes 

do desenvolvimento da cidade.
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Os projetos selecionados possuem tipologias que correspondem a localizações e situações urbanas 
muito distintas. São eles o Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa (projetos de diversos arquitetos, 
realizados entre 1950/1960) e o edifício Copan (Oscar Niemeyer, projeto de 1951). O primeiro caso 

compreende um conjunto de edifícios de gabarito baixo e unidades unifamiliares localizados num 

bairro pouco denso, ainda em fase de expansão na ocasião do projeto e o outro, um edifícip_resi- 

dencial vertical de altíssima densidade que inclui um edifício de hotel (não executado) e um 

embasamento de comércio e serviço; o conjunto localiza-se no centro histórico da cidade. Assim, 

as tipologias distintas correspondem a contextos urbanos distintos, oferecendo respostas coerentes 

a localidades que resumem as condições de bairro e centro.

Escolhemos para estudo de caso dois projetos de habitações coletivas produzidos pela iniciativa 
privada. Ambos são empreendimentos voltados à classe média e financiados pelo sistema bancário 

(Banco Lar Brasileiro e Bradesco), o que nos permite compreender a difusão da arquitetura moder
na na sociedade de forma global e analisar quais propostas ela foi capaz de desenvolver dentro dos 
próprios padrões (ou aceitação) do mercado e não restringir a análise a condições hipotéticas ou 

de exceção. Propomos dois casos diferentes de modo a compararmos modelos distintos, provan

do assim que as respostas podem ser encontradas em leques mais amplos de opções.

O conjunto Ana Rosa caracteriza-se - por um conjunto de razões que se discutem no capítulo 2 - 

como um projeto anónimo que se funde com o entorno e poderia ter-se tornado um padrão de ocu-

■
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pação do bairro predominantemente residencial. O Copan é um edifício que define a paisagem 
urbana, é um marco do centro histórico e da cidade. Poderia, nesse sentido, ser entendido como 
exemplo de uma tipologia? Esse é o ponto central da nossa análise.

É interessante ressaltar como as diferenças entre os projetos refletiram invariavelmente uma grande 
discrepância em relação ao material compilado nessa pesquisa. Há uma abundância de imagens, 
plantas e documentos sobre o Copan, algumas informações em livros e revistas especializadas e 
muitas reportagens jornalísticas e referências em diversos sites. Foi realizado um levantamento de 
documentos tendo como fontes principais o acervo do Condomínio Copan e o acervo da Biblioteca 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP que possui hoje os desenhos originais (papel veg
etal), referente às aprovações do projeto pela Prefeitura municipal, bem como o projeto executivo 
completo (arquitetura e complementares). Sobre o Conjunto Ana Rosa, o material é escasso, todos 
os arquitetos que participaram do projeto são falecidos, e alguns edifícios nunca foram publicados. 
Além do levantamento também realizado em alguns livros e revistas especializadas, foi efetuada 
uma extensa pesquisa no arquivo da prefeitura, para o levantamento das diversas versões dos pro
jetos encaminhados à aprovação. Julgamos então de grande importância a reunião desses projetos 
(selecionados) nessa dissertação, o que resultou num material de certo modo exaustivo, mas 
necessário.



NOTAS SOBRE OS CAPÍTULOS

Pretendemos mostrar que tanto o conjunto Ana Rosa, como o edifício Copan, responderam satisfa-
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No primeiro capítulo da dissertação discutem-se os fatores formadores e característicos da cidade 

de São Paulo nos anos 50, focando o vertiginoso crescimento urbano, a expansão do setor indus
trial, as comemorações do IV Centenário, novos planos e leis para a cidade. Destacam-se alguns 
aspectos que nos pareceram relevantes do processo de consolidação da arquitetura moderna em 

São Paulo, a partir dos anos 40.

O segundo capítulo é uma análise do Conjunto Ana Rosa, com a abordagem das diversas fases 

pelas quais passou o projeto, de sua concepção original como loteamento para residências unifa- 

miliares, até atingir sua versão final. Aqui procuraremos analisar referências para o projeto, sua 
inserção urbana e a relação com o bairro em expansão, nos anos 50.

O terceiro capítulo é, finalmente, uma análise do Copan, que se inicia com um histórico do edifício 

e da realização do empreendimento. Discutem-se aqui os diversos aspectos do projeto (ressaltan

do o embasamento do conjunto, o pavimento tipo e o brise que caracteriza o projeto), e a relação 

do edifício com a região em que se insere, e com a cidade. Nessa análise, foi fundamental buscar 

outros projetos de edifícios residenciais projetados por Niemeyer no mesmo período e elencar pro

jetos referenciais a esse paradigma que se tornou o Copan.
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toriamente a situações distintas, como exemplos de projetos habitacionais que realizaram de forma 

afirmativa e propositiva uma organização urbana (não apenas reproduzindo padrões prescritos pela 

legislação ou pelo mercado). São projetos que demonstraram que o programa habitacional pode ser 

interpretado como motor do desenvolvimento de uma idéia de cidade. É essa idéia, ou estratégia, 

que pensamos hoje estar ausente dos planos e leis que determinam o seu crescimento. Por isso, 

olhamos esses dois casos como modelos que podem, a qualquer momento, fornecer pistas para o 

presente, abrindo uma reflexão que nos parece pertinente.
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1.1. A FORMAÇÃO DA METRÓPOLE
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2 MOMBEIG, Pierre. Aspectos geográficos do 
crescimento de São Paulo.p.187 Citado por 
TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia.p.40

É o café que define o destino de São Paulo. A cidade era um importante ponto de conexão entre as 
regiões produtoras e o porto de Santos. Distante do oceano por apenas 70 km e dele separado por 

uma serra bastante íngreme, a Serra do Mar, a cidade estava numa posição estratégica na sua 
relação com o interior do estado, "São Paulo, a primeira cidade brasileira fundada no interior, local- 

izou-se estrategicamente de modo a dominar as rotas terrestres e fluviais de um vasto platô que 
declina para oeste até atingir o sistema do rio do Paraná"1 . As obras da estrada de ferro Santos- 
Jundiaí (originalmente São Paulo Railway) se iniciaram em 1860, para fazer o escoamento dessa 

produção. Ela entra em funcionamento sete anos depois, com a inauguração de 11 estações, sendo 

as principais: Santos, São Paulo (Luz) e Jundiaí.

São Paulo começa a acelerar seu desenvolvimento a partir da segunda metade do século XIX, com 

a expansão do café, com a implementação da primeira estrada de ferro no estado (1867) e com um 
crescente investimento tanto do capital inglês como do capital gerado pela própria produção 

cafeeira. Segundo o geógrafo Pierre Mombeig, assiste-se no século XIX ao "nascimento do novo 

São Paulo", uma mudança comandada pelas famílias de cafeicultores "bastante ricas em capitais 

não só para empreender vastas plantações, mas também para fundar companhias de estrada de 

ferro, lançar casas de exportação, chamar imigrantes italianos e espanhóis, adquirir maquinaria 

moderna"2.

1 M0RSE, Richard. De Comunidade a 
Metrópole. São Paulo, Comissão do IV 
Centenário da Cidade de São Paulo, 1954, p.19.
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Do café até se tornar o grande pólo industrial do país, a história da cidade na primeira metade do 

século XX é a história de uma explosão urbana. Em 1880 tinha uma população de 40 mil habitantes, 

na virada do século, 240 mil, atingindo a cifra de um milhão em 19333. No final dos anos 40, São 

Paulo possui uma população de mais de dois milhões de habitantes.

A crise do café durante a Primeira Guerra Mundial impulsiona a produção industrial em São Paulo. 

Nesse momento começam a se definir as áreas fabris da cidade, junto aos principais rios e ao longo 

das estradas de ferro. Sâo áreas que iniciam seu processo de urbanização com a presença das 

habitações operárias construídas junto às fabricas (pequenas habitações, normalmente térreas, 

sem recuo frontal e geminadas, aparecendo também algumas vilas e cortiços). São os bairros de 

uso misto, que começam a caracterizar a cidade, como Brás, Mooca e Belenzinho, Lapa e Bom 

Retiro. "Nas várzeas do Tamanduateí e Tietê, junto às estações ferroviárias, ao longo das estradas de 

íerro, desenvolveu-se, em face dos baixos preços dos terrenos e da facilidade de transporte de pro

dutos, o parque industrial paulistano, constituído principalmente por empresas de porte médio e 

pequenas oficinas, fabriquetas e ateliês, muitos deles de caráter doméstico"4.

3 SAIA, Luiz. “Notas para a teorização de São 
Paulo". In Acrópole 95/96,1963, p. 209-221.

4 ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei - Legislação, 
Política Urbana e Territórios na Cidade de São 
Paulo. São Paulo, Studio Nobel/Fapesp, 1997, 
p.78.

5 MENDONÇA, Denise Xavier de. Arquitetura 
Metropolitana - São Paulo década de 50. disser
tação de mestrado apresentada à EESC - Escola 
de Engenharia de São Carlos, 1999,

A cidade busca novas formas de organização, seu crescimento já revela nitidamente a necessidade 

de uma mudança estrutural, "os primeiros teóricos nacionais, dispostos a descobrir a escala ade

quada e suficiente às intervenções em centros urbanos em processo de metropolização, surgiram 
nas primeiras décadas do séc.XX"5.

UI
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As "Avenidas Radiais" são caminhos que têm sua origem na formação histórica da cidade, na sua 

fase colonial - do núcleo jesuíta irradiavam estradas em direção às aldeias vizinhas. Esse feixe de

As propostas de Prestes Maia, seguindo as diretrizes já estabelecidas nos artigos que assina com 

Ulhôa Cintra, publicados no Boletim de Engenharia, tem como principais referências os estudos de 
engenharia urbana desenvolvidos por Eugene Hénard (teórico e prático do urbanismo francês) e 

Daniel Burnham (autor do plano para Chicago, 1907). A análises dos planos de capitais europeias 

tais como Berlim, Londres e Moscou são também referências importantes para o desenvolvimento 
do "Esquema Teórico de São Paulo", estruturado basicamente em vias Radiais e Perimetrais, num 

sistema radio-concêntrico.

Em 1924, Prestes Maia e Ulhôa Cintra publicam um plano de Melhoramentos para a cidade de São 
Paulo, trabalho que precede a produção mais importante de Prestes Maia, o Plano de Avenidas 

' (1930). É um plano que compreende não apenas as mudanças pelas quais a cidade estava pas
sando, mas traça diretrizes condizentes com o desenvolvimento da cidade nas décadas que se \
..'seguiriam, pensando na escala de uma grande cidade. Aborda o problema do transporte público, 
em especial do sistema ferroviário (chegando a propor que a estrada de ferro deveria ser transferi

da para as margens do rio Tietê), a expansão da cidade e o projeto de uma circulação adequada, os 
problemas da região central, até discussões em relação ao zoneamento urbano e descentralização 

<do parque industrial.
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estradas foi paulatinamente se transformando em avenidas, como é o caso da avenida Tiradentes 

(antigo caminho do Guaré), ou das avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia.

No sistema das radiais, desenvolvido por Prestes Maia, aparece uma via principal, uma diametral, 

conhecido como sistema "Y" (em função da bifurcação na avenida 9 de Julho e 23 de Maio). O sis

tema Y representa uma ligação norte/suI de São Paulo, que acabou se tornando um eixo estrutu- 

rador da cidade. As Perimetrais seriam então os anéis viários que se sucederiam com raios cada 
vez maiores, conectando os bairros e as radiais entre si. As Perimetrais partiriam do primeiro anel 

(o perímetro de irradiação) até um circuito de parkways, conectando a cidade com áreas verdes.

0 Plane de Avenidas inclui também propostas de arquitetura, com cortes esquemáticos da calha de 

algumas vias, na solução de pontes e viadutos, necessários para adaptar seu esquema a topografia 

de São Paulo, repleta de colinas, vales e rios. Os projetos arquitetônicos denunciam mais do que a 

influência de um urbanismo europeu, um imaginário marcado peias grandes intervenções realizadas 

nas capitais européias, com uma arquitetura monumental, aos moldes de Paris e Viena no final do 
século XIX - uma arquitetura de cidades imperiais.

Na década de 30, São Paulo já desempenhava um papel central na economia brasileira. Seu atri

buto de pólo industrial encontra-se consolidado e em expansão. Era a "locomotiva" do país, uma 

"locomotiva que puxava vagões de carga vazios", segundo costumava-se dizer na época. Mas, o 

estado como um todo não sente que sua representatividade política estivesse à altura: "Durante



7 ibidem. p. 327.
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Apesar das notícias sempre otimistas divulgadas pela imprensa, o número de combatentes era infe

rior ao do adversário e a produção de armas pela indústria local, revelou-se insuficiente. O apoio 
prometido de outros estados, como o Rio Grande do Sul e Minas não veio. Foi uma luta de inter

esses de classe, promovida pela oligarquia paulista, mas que contou com o sentimento de 'orgu

lho paulista' para ampliar suas bases. Essa mobilização, no entanto, não foi suficiente para levar à 
vitória. "O entusiasmo, destituído de agudo discernimento da realidade, contribui para a sua própria 

derrota"7.

cinqúenta anos os paulistas alimentaram a desconfiança de que o governo federal conspirava con
tra o progresso e hegemonia de seu Estado"6, afirma Morse. São Paulo desejava autonomia e uma 
maior influência nas diretrizes nacionais. Esses anseios serão manifestados na Revolução de 1932, 
conhecida como Revolução Constitucionalista, que contou com uma grande adesão da população: 
alguns setores da sociedade, profissionais diversos, população de distintas faixas etárias mobi

lizaram-se contra a submissão paulista. Havia voluntários para as frentes de luta e até a colaboração 
através de donativos em dinheiro. Não podendo contar com auxílio externo, a indústria local foi uti
lizada para a produção de material bélico.

Mas a Revolução de 32 pôde deixar um legado importante. A falta de clareza nos objetivos políti

cos da revolta, segundo Richard Morse, revelou uma formação política precária da sua liderança e 

dos cidadãos paulistas. A sociedade mostrou-se mobilizada para fundar escolas importantes que

6 MORSE, Richard. Formação Histórica de São 
Paulo. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 
1970, p.325.
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marcaram definitivamente a cultura e a educação em São Paulo. "Um instrumento formal para arti

cular e tornar efetiva a consciência pública é o sistema escolar primário e superior"8. Em 1933 foi 

fundada a Escola de Sociologia e Política e em 1934 a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo.
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1.2. A METRÓPOLE INDUSTRIAL

Um fator fundamental para a ampliação da produção de imóveis destinados ao mercado de venda é
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10 FELDMAN, Sarah. Planejamento e zonea- 
mento - São Paulo 1947-1972. Tese de doutora
mento, FAUUSP1996.

A cidade cresce através de dois processos simultâneos: o adensamento da região central (vertica- 
lização e ocupação de áreas subutilizadas) e a expansão da mancha urbana, com loteamentos pe

riféricos ocupados pela população de baixa renda. É um momento de forte boom imobiliário, finan

ciado pelo lucro da indústria e do comércio, "o capital incorporador se consolida como nova fração 

de capital no processo de produção do ambiente urbano"10. Segundo Feldman, com a guerra, há 

uma diminuição de importação de equipamentos e outros bens (ao lado do aumento da exportação 

agrícola).

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa a exportar bens industriais manufaturados e a 

partir de meados dos anos 40, o país assume uma política de industrialização, que irá marcar 
económica e culturalmente a vida das grandes cidades. As mudanças serão definitivas e ocorrerão 
numa velocidade surpreendente, os padrões de produção e de consumo, para um setor da 
sociedade, irão se equiparar ao de países desenvolvidos. Fernando Novais e João M. Cardoso de 
Mello assinalam o período mais marcante da industrialização brasileira: "Entre 1945 e 1964, vive

mos os momentos decisivos do processo de industrialização, com a instalação de setores tecno
logicamente mais avançados, que exigiam investimentos de grande porte; as migrações internas e 

a urbanização ganham um ritmo acelerado"9.
9 NOVAIS, Fernando A. e MELLO, João Manuel 
Cardoso de. “Capitalismo Tardio e Sociabilidade 
Moderna". In: História da Vida Privada - 
Contrastes da intimidade contemporânea. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1998. p.560.
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0 período entre 1938 e 1945 é marcado pela administração municipal de Prestes Maia, momento 

em que ocorreram as diversas obras viárias concebidas pelo Plano de Avenidas. Com a ampliação 

de vias e ligações entre o centro e outras regiões da cidade, houve uma mudança de usos em diver

sas regiões, criaram-se novas estruturas urbanas, o que resultou no surgimento de novos tocos de 

interesse imobiliário. Com a abertura de rodovias (como as vias Anchieta, Anhanguera e Dutra), no 

final dos anos 40, ocorrem outras mudanças significativas na configuração e organização urbana. 

Começa a haver uma alteração na localização das indústrias, anteriormente concentradas ao longo 

das ferrovias.

a Lei do Inquilinato de 1942. Até essa data era bastante intensa a construção de moradias para 

aluguel, mas a Lei de 1942 congela o preço dos aluguéis e gera um impacto imediato sobre esse 

mercado. Há uma interpretação corrente de que se desejava que esse capital migrasse para a pro

dução industrial, dentro de uma nova perspectiva de desenvolvimento das grandes cidades. 

Segundo Bonduki:

A consequência imediata da lei foi a drástica redução de novas construções para moradia de 

aluguel, abrindo frente também para o mercado imobiliário de compra e venda.

"A promulgação da Lei do Inquilinato em 1942, e sua manutenção por mais de vinte anos deve ser vista 
como parte integrante da série de intervenções efetuadas pelo Estado após 1930 visando direcionar a 
economia para a criação de um novo e mais dinâmico modo de acumulação, baseado numa estrutura 
urbano-industrial"11. 11 BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social 

no Brasil - arquitetura moderna, lei do inquilina
to e difusão da casa própria. São Paulo. Estação 
liberdade/FAPESP 1998, p.234.
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Em 1947 foi criado pela prefeitura de São Paulo o Departamento de Urbanismo, cuja principal 
função era desenvolver um "Plano da Cidade". Não por acaso, no final dos anos 40 ocorre a criação 
do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB São Paulo), do Instituto de Engenharia e aparecem as duas 

primeiras faculdades de arquitetura em São Paulo: Mackenzie em 1947 e a Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da USP em 1948. A mudança na vida cultural da cidade é notória; é desse período a 
fundação de dois importantes museus: do Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1947 e do 
Museu de Arte Moderna (MAM) em 1948 e, ainda, a inauguração do primeiro canal de televisão 
brasileira, a TV Tupi (1950)12. A década de 50 é inaugurada com as Bienais Internacionais, que 

trazem artistas estrangeiros e promovem a arte brasileira.
12 “A fundação dessas duas instituições teste
munhou, e de certa forma fortaleceu o vínculo 
que existia entre a burguesia industrial e o novo 
cosmopolitismo, isto é, a 'cultura dos homens 
do mundo'. Assim, enquanto de um lado criava- 
se o MASP o grupo dos Diários Associados 
empenhava-se na instalação da primeira tele
visão do país. A TV Tupi, inaugurada em 1950, 
iniciava uma trajetória extremamente bem suce
dida de criação de veículos de informação de 
massa". MEYER, Regina M. Prospori. Metrópole 
e Urbanismo - São Paulo anos 50. Tese de 
doutorado FAUUSP1991 .p. 35. / O aquecimento das atividades industriais e imobiliárias gera também o desenvolvimento do setor 

í terciário em São Paulo. 0 setor financeiro e as atividades de comércio e serviços até esse momen- 
\ to continuam localizados na região central. Na década de 50 o deslocamento desses serviços, exce

to os bancos, começa a migrar na direção sul,, mas o momento da maior virada, será realmente na 

. década seguinte13.
13 FELDMAN, Sarah. Planejamento e 
Zoneamento - São Paulo 1947-1972. Tese de 
doutoramento, FAAUSP1996.

O cenário de mudança, o desejo de modernização é de todo o país, seguindo a política de indus

trialização com uma maior presença do Estado, durante o governo Vargas (1950-1955) e, em segui
da, durante o governo Juscelino Kubitschek (1956-1960), com uma política desenvolvimentista, a 

\partir do seu plano quinquenal.



15 Ibidem p. 585

Apesar do número de estrangeiros na década de 50 não ser muito elevado, São Paulo era uma
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Das cidades ecoava um canto da prosperidade, de grande oferta de trabalho, dos avanços da indús

tria, da proliferação do automóvel - uma idéia que se promovia a partir da construção de uma ilusão 

(tão própria do sistema capitalista) de "oportunidades iguais para todos". Nesse momento, no 

entanto, as diferenças já estão definidas e a desigualdade consolidada:

"Basta comparar os três tipos sociais que foram os protagonistas da industrialização acelerada e da 
urbanização rápida: o imigrante estrangeiro, o imigrante rural e o negro urbano e seus descendentes. 
Os imigrantes ou filhos de imigrante, italianos, libaneses, sírios, eslavos, alemães, portugueses, 
judeus, japoneses, espanhóis, já estavam em São Paulo, o centro da industrialização, há várias gerações 
(...). Pouquíssimos, em 1950, eram grandes empresários. Mas alguns tinham conseguido passar a 
donos de pequenos negócios, muitos trabalhavam por conta própria, ou já tinham uma tradição de tra
balho na indústria. (...) Já a massa de negros das cidades, continuou, após a abolição, abandonada à 
sua própria sorte, ocupada nos trabalhos mais 'pesados' e mais precários, muitos vivendo de expedi
entes, amontoada em habitações imundas, favelas e cortiços (...)."15

14 NOVAIS, Fernando A. e MELLO, João Manuel 
Cardoso de. "Capitalismo Tardio e Sociabilidade 
Moderna". In: História da Vida Privada - 
Contrastes da intimidade contemporânea. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1998. p.581

O processo migratório avança em todo o país durante os anos 50, sendo um dos principais respon

sáveis pelo crescimento populacional dos centros urbanos. Soma-se a redução de oportunidades 

no campo, a ampliação da infra-estrutura nas cidades, a facilidade de locomoção (em função da 

ampliação das rodovias) e, especialmente, o aumento da oferta de trabalho. Novaes e Mello apre

sentam os números dessa migração: "Foi assim que migraram para as cidades, nos anos 50, 8 mi

lhões de pessoas (cerca de 24% da população rural do Brasil em 1950); quase 14 milhões, nos 

anos 70 (cerca de 36% da população rural de 1960)".14



í
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A esse crescimento populacional correspondia um número também elevado de novas construções. 
Em 1952, foram construídos mais de 1.600 edifícios na cidade, o que representa 8 novas cons

truções por hora (considerando-se 8 horas/dia)18. Tendo em vista os problemas atuais da cidade, 

os dados de crescimento mais relevantes se referem à extensão territorial. Em 1954, a cidade atinge 
429 km2, uma área quase 3 vezes e meia maior da que possuía em 1930 (quando possuía pre

cisamente 130 km2)19. A extensão da mancha urbana de forma desordenada ocorreu através de um 

mecanismo continuado de ampliações de loteamentos residenciais de baixa renda, em grande parte 
clandestinos. Esses loteamentos, além de se espraiarem em busca de terrenos baratos, seguem a 

lógica da especulação imobiliário de ocupação da cidade como um tabuleiro de xadrez: os

cidade de descendentes diretos de imigrantes que foram chegando em grande quantidade nas 
diversas levas imigratórias que ocorreram desde o final do século XIX. A língua, os hábitos, a ali
mentação eram fortemente influenciadas por um conjunto de culturas distintas.

16 MEYER, Regina M. Prospori, Metrópole e 
Urbanismo - São Paulo anos 50. Tese de 
doutorado FAUUSP1991 .p. 49.

17 Esse dado se torna ainda mais relevante se 
comparado com a taxa de crescimento de outras 
cidades no mesmo intervalo de tempo. Nova 
Iorque cresce nesse período 9,45%, Buenos 
Aires. 26,6% e o Rio de Janeiro, 21,3%, atingin
do a população de 2.300.000 em 1950. dados 
extraídos de Paulistania n. 44, p. 21, citado por: 
MENDONÇA, Denise Xavier de. Arquitetura 
Metropolitana - São Paulo década de 50. 
Dissertação de mestrado apresentada à EESC - 
Escola de Engenharia de São Carlos, 1999, p. 
57.

18 Dados extraídos de Paulistania n. 50, p. 70, 
citado por: MENDONÇA, Denise Xavier de. 
Arquitetura Metropolitana - São Paulo década de 
50. Dissertação de mestrado apresentada à 
EESC - Escola de Engenharia de São Carlos, 
1999, p. 57.

"Na sua nova acepção o cosmopolitismo paulistano baseava-se em novos valores. Pertencer ao mundo, 
ser homem do mundo era então o ideal que se manifestava na sociedade paulistana da década de 50. 
O desenvolvimento industrial, a presença do capital estrangeiro, a modernização da vida cotidiana, cri
avam a expectativa de transformar essa aspiração em realidade palpável"16

19 Dados extraídos de: SAIA, Luís. Morada 
paulista, São Paulo, Perspectiva, 1978, p.245.

Em São Paulo, no período entre 1940 e 1950, a cidade passa de 1.326.000 para 2.200.000 habi- 
■ tantes, o que representou um crescimento de 65,9%17. Chega a 1960 com uma população de 

3.783.000, contra 4.791.000 habitantes na região metropolitana.



CAR 1 - A CIDADEDE SÃO PAULO NOS ANOS 5044

Mas São Paulo precisava dar visibilidade a esse processo de grande expansão urbana, ou, de 
metropolização. Para este fim, as comemorações do IV Centenário representaram uma festividade 
bastante oportuna. A cidade possui os mais elevados índices de crescimento do mundo e se orgu
lha disso. A idéia de uma identidade paulista toma novo fôlego. A cidade reanima a imagem culti
vada na Revolução de 32, promove seus heróis, revaloriza seu desejo de autonomia e a posição de 
destaque que sua economia ocupa no cenário nacional. As comemorações são preparadas com 

antecedência para ocorrerem ao longo de todo o ano, através do desenvolvimento do Plano de 

Melhoramentos Públicos pela prefeitura (aprovado em 1951). As atividades especiais do IV

Nesse período, além do crescimento populacional e territorial, a cidade passa por uma mudança 
qualitativa; pode-se dizer que ela consolida um processo, já iniciado nas décadas precedentes, de 
metropolização.

empreendimentos vão pulando casas, em direção à periferia, deixando vazios urbanos, para que o 
último loteamento realizado, force a realização de um mínimo de infra-estrutura urbana, valorizan
do o terreno desocupado mais próximo à região central.

" Na década de 50 a cidade de São Paulo apresenta um conjunto de atributos físicos, sociais, económi
cos que a colocava na universal categoria de "metrópole moderna". Por se tratar de uma etapa no inte
rior de um processo gradualmente percorrido, o de 'metropolização1, o estágio alcançado nos anos 50 
relacionava-se intensamente com situações precedentes que influenciaram outras, posteriores. 
Representa um ponto de inflexão no desenvolvimento da metrópole. Assinala uma mudança consid
erável de direção e de significado do processo em curso"20

20 MEYER, Regina M. Prospori. Metrópole e 
Urbanismo - São Paulo anos 50. Tese de 
doutorado FAUUSP1991 .p. 12.
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21 VALENTIM, Fábio Rago. Casas para o ensino: 
as escolas de Vilanova Artigas. Dissertação de 
mestrado, São Paulo, FAUUSP 2003. P149.

Consolida-se portanto um quadro de consideráveis transformações; a cidade é palco das mais 
diversas e expressivas manifestações culturais. A arquitetura moderna realizada em São Paulo, que 
se desenvolve por caminhos distintos daquela realizada na capital federal, começa a ganhar vulto e 
adquirir independência em relação à consolidada "arquitetura carioca"21. Como afirmou Fábio 

Valentim:

A arquitetura e o urbanismo são temas centrais na metrópole paulista e em todo o Brasil. O movi

mento de crescente urbanização do país tem como marco a criação de Brasília, símbolo do desen- 

volvimentismo. "A virada dos anos 60 ficou marcada como um dos momentos mais efervescentes

Centenário foram agendadas para o dia do aniversário da cidade e para o dia 9 de julho (com o co
nhecido espetáculo da Chuva de Prata). É inaugurado o Parque do Ibirapuera e com ele a I Feira 
Internacional de São Paulo.

“O desenvolvimento da arquitetura moderna em São Paulo foi bastante diverso do ocorrido no Rio de 
Janeiro. É assunto bastante estudado e sempre se aponta para as mesmas questões: o Rio de Janeiro 
como capital federal, onde o poder público desde o inicio da era Vargas patrocinou a arquitetura mo
derna; a herança da Escola Nacional de Belas Artes; a figura de Lúcio Costa como mentor intelectual 
de uma geração inteira de jovens arquitetos etc. Tudo isso frente ao misto de industrialização vertigi
nosa e (in)conseqúente processo de urbanização em São Paulo; ao provincianismo da cidade; à subor
dinação do ensino de arquitetura às escolas de engenharia; aos arquitetos que dependiam do capital 
privado e em geral atuavam como construtores; ao contingente de arquitetos europeus que emigraram 
em sua maioria no segundo pós-guerra e colaboraram fortemente para o estabelecimento de um novo 
padrão à arquitetura da cidade etc."



mou Roberto Schwarz:
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I

da vida nacional. Brasília, recém-inaugurada capital da República, construída em cinco anos, era o 

mais acabado monumento da arquitetura moderna brasileira".22

As relações entre a arquitetura moderna produzida em São Paulo e no Brasil com a cultura, no con

junto de suas manifestações, bem como seus vínculos políticos e sociais, nos parece um tema 

ainda a ser desenvolvido. Cabe aqui apenas concluir que o início dos anos 60 representou certa

mente uma mudança nos rumos desse processo. O Golpe de 1964, não de forma tão abrupta como 

se poderia imaginar, mas pauiatinamente, terminou por sufocar essa produção cultural. Como afir-

" [N]o conjunto dos seus efeitos secundários, o golpe apresentou-se como uma gigantesca volta do que 
a modernização havia relegado; a revanche da província, dos pequenos proprietários, dos ratos de 
missa, das pudibundas, dos bacharéis em leis etc. (...) Ressurgem as velhas fórmulas rituais, anteri
ores ao populismo, em que os setores marginalizados e mais antiquados da burguesia escondem a sua 
falta de contato com o que se passa no mundo: a célula da nação é a família, o Brasil é altivo, nossas 
tradições cristãs, frases que não mais refletem realidade alguma, embora sirvam de passepartout para 
a afetividade e de caução policial-ideológica a quem fala1'23.

22 NOVAIS, Fernando A. e MELLO, João Manuel 
Cardoso de. “Capitalismo Tardio e Sociabilidade 
Moderna". In: História da Vida Privada - 
Contrastes da intimidade contemporânea. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1998. p.561

23 SCHWARZ, Roberto. O pai de família e ou
tros estudos. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
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24 MEYER, Regina Prosperi. Metrópole e 
Urbanismo, São Paulo anos 50. Tese de 
doutoramento, São Paulo, FAUUSR 1991 p. 70

Já no início da década, em 1950, em uma ação conjunta entre prefeitura e governo estadual, Linneu 
Prestes (prefeito nomeado) e Adhemar de Barros contrataram a empresa americana International 

Basic Economic Corporation (IBEC) para desenvolver um plano para São Paulo. O plano, Programa 

de Melhoramentos Públicos para São Paulo, foi coordenado por Robert Moses.

Além de um urbanista de renome, Moses era tido como um grande administrador. Começou a 
desenvolver projetos (de caráter rodoviaristas) para a cidade de Nova Iorque desde medos dos anos 

20, dando continuidade aos seus trabalhos até os anos 60. Na quebra da bolsa de 1929 consegue 
recolher recursos provenientes do mercado financeiro para o desenvolvimento de obras urbanas 

previamente projetadas. Organiza uma fundação para a captação desses recursos, o que viabilizou

Na década de 50 foram realizados importantes planos urbanísticos que polarizaram o debate sobre 
a cidade. A seleção de quatro estudos principais foi definida pelo "grau de abragência", tendo sido 
considerados de caráter global "os projetos que assumiram a metrópole de forma integral - seu 

aspecto físico e suas questões"24. Uma breve descrição dos planos tem o mero intuito de revelar 
que a metropolização, o crescimento acelerado e a industrialização colocavam como premente o 

debate e a formulação de planos de ação municipal - seja no sentido tentar bloquear o crescimen
to urbano, como queria Anhaia Mello ou de acreditar nas virtudes do crescimento e da densidade 
da metrópole, como defendeu Prestes Maia.



25 Ibidem.p. 88.
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A contratação de Moses se deu evidentemente em função das suas experiências desenvolvidas na 
maior cidade americana - uma metrópole que também havia passado por um grande processo de 
expansão desde o início do século e aparecia como uma referência ou, mais que isso, como um 
modelo a ser seguido.

a realização das obras, acabando por criar um poder paralelo à prefeitura. Suas intervenções em 
Nova Iorque foram muito marcadas pelas "expressways" e pelas "parkways" (com o objetivo oficial 
de transformar áreas de manaciais em áreas de lazer para a população novaiorquina).

O Programa de Melhoramentos Públicos partia de uma análise bastante abrangente de São Paulo, 
mas estava fortemente marcado por um plano viário para a cidade. A circulação, não apenas de pes
soas, mas das mercadorias, deveria se dar com eficiência; para tanto foi proposto um sistema de 
rodovias expressas, as "expressways", localizadas principalmente nos fundos de vale e nas margin
ais Pinheiros e Tietê - nada muito diferente das definições do Plano de Avenidas. O transporte públi
co estava baseado especialmente no transporte sobre pneus: o plano recomendava a compra de 
500 ônibus, frota que deveria ser incrementada anualmente com a compra de mais 100 unidades, 
diretriz que explicitamente beneficiava o mercado americano. Como afirma Regina Meyer "embora 
salte aos olhos de qualquer leitor a intenção de nos vender ônibus e veículos de coleta de lixo, 
'Programa' revela sobretudo, um compromisso com o automóvel"25. O plano de Moses explicita um 

dos grandes esquemas montados para desenvolver a industrialização, através do incentivo a empre-
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Em 1954 Anhaia Mello desenvolve o "Plano Regional de São Paulo - Uma contribuição da 
Universidade para o Estudo de um Código de Ocupação Lícita do Solo". 0 "Plano Regional" de 
Anhaia Mello aparece como uma forte oposição às propostas de Prestes Maia, num embate que ca- 
racterizou a discussão do urbanismo ao longo da década de 50. Anhaia desenvolveu um estudo 

com diagnósticos e propostas visando o controle do crescimento de São Paulo. Preocupado com o 
gigantismo e com o crescimento desordenado, propôs mecanismos de descentralização e controle 

populacional. Defendia a diminuição do coeficiente de aproveitamento na região central, com o 
intuito de descongestionar essa área e impedir o aumento de sua densidade. Chegou a defender o 

controle da instalação de novas indústrias na cidade, freando a perspectiva de desenvolvimento já 
desenhada, uma proposta que aparentemente contrariava a política desenvolvimentista do governo 

Juscelino. Anhaia propôs a criação de três órgãos públicos de urbanismo, atuando nas três instân
cias de poder: o Conselho Nacional de Urbanismo (CNU), o Conselho Estadual de Urbanismo (CEU) 

e a Comissão do Plano da Região Industrial de São Paulo (Coprisp), este último responsável dire

to pela descentralização da industria e do controle do crescimento populacional da capital, através 

do incentivo e apoio a outros municípios. Contrariando interesses políticos e financeiros, criou o 
"Código de Uso do Solo Lícito", visando controlar a crescente especulação imobiliária.

sas privadas para instalarem indústrias automobilísticas, enquanto o poder público se responsabi
lizava por toda infra-estrutura necessária para a nova "demanda", financiando assim a construção de 
novas avenidas e rodovias.
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0 "Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido Metropolitano", de 1956, partiu da necessi
dade de se repensar o transporte público na cidade. Prestes Maia, que na década de 20 foi bastante 
crítico ao Plano Light (1927) para construção do metropolitano em São Paulo, é agora o coorde
nador desse projeto. 0 "Ante-Projeto" procurou traçar diretrizes para as questões de circulação na 
cidade e para o transporte coletivo como um todo. Em relação ao metropolitano, procurou apre
sentar uma solução económica, com grande parte do traçado definido para um sistema de superfí
cie, podendo ainda estar em valas a céu aberto, elevado ou mesmo enterrado, procurando sempre 
um traçado sobre vias públicas ou praças a fim de reduzir o gasto com desapropriações26. 26 São soluções certamente de menor custo de 

implantação mas, cabe mencionar frente às 
obras urbanas realizadas em São Paulo nos anos 
70, que podem representar intervenções bas
tante questionáveis e de altíssimo custo indire
to.

Em 1956 o prefeito Toledo Piza contratou a Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica 
Aplicada aos Complexos Sociais, a SAGMACS, sob a coordenação do Padre Lebret para o desen
volvimento do estudo da "Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana". Esse é um plano que pos
sui um caráter analítico, com uma extensa avaliação da realidade urbana de São Paulo, mais do que 
um plano geral de reforma urbana nos moldes de Prestes Maia ou Moses. É um estudo que se 
tornou referência para os urbanistas em função da metodologia de trabalho e do enfoque político e 
social. O estudo da SAGMCS foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que buscou abor
dagem mais ampla dos problemas urbanos; a pesquisa foi organizada em distintos grupos de 
análise da cidade (Análise Básica, Sociológica, Demográfica e Económica e dos índices 
Urbanísticos da Aglomeração), e, conseqúentemente, diretrizes de atuação pulverizada em várias 

frentes. 0 plano procurou considerar trabalhos já encaminhados pela prefeitura, em especial os



Anomalia é uma palavra constante na caracterização da cidade, o que revela o grau de problemas
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Apesar do amplo crescimento da periferia, a cidade mantém sua estrutura concêntrica; apenas a 
região central possui uma ocupação densa e é dotada de infra-estrutura urbana, gerando problemas 
de deslocamentos e um compfefolesequilíbrio no funcionamento da cidade. 0 estudo aponta, por

tanto, para uma estrutura de diversos pólos, com a definição de novos centros, em função de novas 

zonas industriais. Essa estrutura descentralizada necessita de um novo sistema eficiente de conexão 
entre os pólos. 0 plano inclui, assim, um estudo de diretrizes para o sistema viário e o transporte 

coletivo, apontando a necessidade de um de transporte rápido, como o metropolitano.

0 plano explicita a necessidade de grandes investimentos em infra-estrutura em função, principal
mente, da ocupação caótica e irregular das áreas periféricas, densamente povoadas pela população 

de baixa renda, sem equipamentos e áreas públicas de qualidade.

desenvolvidos pelo Departamento de Urbanismo, elaborando um estudo que propunha uma 
descentralização administrativa e uma ampla pesquisa de apoio ao desenvolvimento do Plano 
Diretor da Cidade.

0 processo de crescimento da cidade é visto como inevitável, e a legislação, adequada aos pro
blemas urbanos verificados, é o principal instrumento para um crescimento mais ordenado e prin
cipalmente o mais eficaz mecanismo de contenção da especulação imobiliária.
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Esse período é conhecido pela concentração de uma rica produção arquitetônica, de uma grande 

quantidade de edifícios projetados por arquitetos reconhecidos pela historiografia brasileira, mas 

uma produção que não representou uma melhoria efetiva de nossa cidade. Pontualmente identifica- 

se uma qualidade em algumas regiões, em função da concentração de boas obras, mas, as inter

venções necessárias em escala urbana nunca ocorreram. Ao contrário, em função do crescimento 

populacional, da industrialização, de expansão da mancha urbana, da nova escala de problemas que 

a cidade adquire nesse período, poderíamos dizer que, na década de 50, perdeu-se a chance de 

reverter um processo caótico de urbanização. A partir daí, talvez o descontrole tenha sido assumi-

Esse foi, portanto, mais um dos planos desenvolvidos nos anos 50 que permaneceu no papel. 

Como afirma Meyer, "apesar da prodigalidade das propostas, do nível de discussão alcançado por 

alguns profissionais locais e até mesmo da convocação, nem sempre devidamente compreendida, 

de profissionais estrangeiros para que aqui se manifestassem, não se chegou a alcançar as trans

formações necessárias."27
27 MEYER, Regina Prosperi. Metrópole e 
Urbanismo, São Paulo anos 50. Tese de 
doutoramento, São Paulo, FAUUSR1991. P 6,

atingido em diversos itens de avaliação da metrópole, um universo orgânico, segundo a SAGMACS. 

Além de concluído um diagnóstico, o estudo aponta para uma série de encaminhamentos depen

dentes de uma alteração de prioridades e de reforma administrativa do poder municipal. 0 plano foi 

concluído apenas em 1958, durante a gestão de Adhemar de Barros, o que contribuiu para o seu 

arquivamento e sua precária publicação.

í
!



A MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO - 195728
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Apesar de nenhum dos planos elaborados durante a década de 50 ter sido efetivamente implemen

tado, eles tiveram algumas repercussões significativas. A lei urbanística de 1957, refletiu a posição 
daqueles que defendiam o controle mais rígido do crescimento da cidade, propondo formas de ocu

pação urbana de menor densidade. Como afirma Nádia Somekh: "Anhaia Mello contribuiu, com a 
promulgação da Lei n. 5.261, de 1957, para limitar o coeficiente de aproveitamento na cidade de 

São Paulo, que perdeu finalmente seu caráter ambíguo.29

do pelo poder público e a cidade foi paulatinamente se tornando fruto do abandono e do descaso. 
Esse pode ser um marco na crescente perda de sentido da dimensão pública, do espaço urbano em 
São Paulo e, conseqúentemente, da desvalorização da arquitetura, hoje substituída por uma super
ficial estetização da construção ditada pelo mercado.

Em função das questões levantadas acerca do gigantismo e congestionamento da cidade de São 

Paulo, em especial da região central, a lei de 1957 determinou um coeficiente de aproveitamento 
máximo de quatro vezes a área do terreno, para construções habitacionais, e coeficiente até seis, 

para uso de serviços. A lei definia ainda dois parâmetros de construção: a densidade líquida de 600 

habitantes por hectare e a área mínima de 35 m2 de terreno por unidade habitacional. Em relação

28 Em 1952 houve uma alteração no Código 
Arthur Saboya, mas esse não foi objeto de 
análise desse trabalho em função de não ter 
causado grande repercussão quanto aos gabari
tos e coeficientes das novas edificações. "Em 
1952 o Código Arthur Saboya foi revisto e pro- 
mulgou-se um novo Código de Obras. No que 
diz respeito ao coeficiente máximo de aproveita
mento do terreno e zoneamento da capital as 
questões permanecem bastante genéricas per
mitindo o surgimento de grandes edifícios e 
estimulando a verticalização e adensamento." 
FIGUEROA, Mário. Habitação Coletiva em São 
Paulo 1928-1972. Tese de doutorado da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 
2002, p.161.

29 Somekh analisa ainda a repercussão da lei 
mercado fundiário: "Isso, no entanto, não sig
nificará um repúdio à lógica da acumulação 
capitalista, uma vez que constatamos que a 
redução dos coeficientes de aproveitamento 
favoreceu os proprietários fundiários". SOMEKH, 
Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modern- 
izador.São Paulo 1920-1939. São Paulo, Edusp 
/ Studio Nobel / Fapesp, 1997. P 53.
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aos demais índices e parâmetros de construção não houve nenhuma alteração significativa: "deve- 

se dizer que ela [a Lei no. 5.261/57] não revogou nem alterou explicitamente qualquer disposição 

legal anterior. Permaneceram em vigor as restrições à altura das edificações em relação à largura 

das vias, e todas as demais disposições do Código de Obras vigente, que incorporava algumas dis

posições típicas de zoneamento e posturas municipais"30

A lei procurava dar um passo para um conjunto de regulamentações que a cidade necessitava. No 

entanto, a redução do coeficiente nas regiões centrais talvez tenha trazido mais prejuízos do que 

benefícios à estrutura geral da cidade. A diminuição da densidade pôde reduzir as áreas construí

das de residências e de serviços, mas não implicou no descongestionamento da região central, 

como hoje constatamos com clareza. A nova legislação em nada contribuiu para a contensão do 

crescimento populacional e ajudou a promover a extensão da mancha urbana, agravando questões 

como a mobilidade e gestão da cidade. Em relação às demandas de transporte e infra-estrutura em 

geral, que o aumento da densidade populacional causaria, é sabido que sua execução seria menos 

onerosa numa situação de maior concentração.

Cabe desde já apontar que um grande número de edifícios habitacionais produzidos pela arquitetu

ra moderna nos anos 50, além do próprio edifício Copan, que podemos tomar como exemplares 

(conforme breve análise que desenvolveremos a seguir), possui coeficiente de aproveitamento 

maior que quatro. Entre tantos casos, podemos citar: o edifício Lausanne projetado pelo arquiteto

30 NETTO, Domingos Theodoro de Azevedo. "A 
Lei 5.261/57 do Município de São Paulo: uma 
importante inovação no controle do uso do solo 
urbano", trabalho de pós-graduação da FAUUSP 
da disciplina "Urbanismo Modernista: a questão 
das origens"/ 1996. p. 12.
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Franz Heep (com CA=7,8), o edifício Nações Unidas projetado por Abelardo de Souza (CA=9,8) 
e o Edifício João Ramalho projetado por Salvador Cândia, Giancarlo Gasperini e Roberto Aflalo 
(CA=5,8).3i

0 coeficiente de aproveitamento determinado pela Lei de 1957 foLbastante burlado; os edifícios 
eram aprovados com uso comercial para se beneficiarem dei um..coeficiente mais-ele-vadõ, o que 

acabou resultando na elaboração de uma nova lei em 1966 (Lei 6.877/66) que elevava o coeficiente 
de aproveitamento dos edifícios residenciais para 632. No entanto, essa discussão culmina com a 

Legislação de Uso e Ocupação do Solo de 1972 que reduzirá drasticamente os coeficientes.

31 Fonte: FIGUEROA, Mário. Habitação Coletiva 
em São Paulo 1928-1972. Tese de doutorado da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USR 
2002.

32 “Essa dualidade de coeficientes máximos 
permaneceu inalterada até 1966, quando a lei 
no. 6.877 de 11/05/66, fixou o coeficiente 6 
para todos os usos. Essa lei oficializava, o que 
já vinha ocorrendo na prática, às vistas grossas 
da administração, isto é a aprovação de edifícios 
com CA=6 para fins de escritórios, mas de fato 
construídos, para fins residenciais". Idem p.3.



1.4. HABITAÇÃO E ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL
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0 Instituto de Aposentadoria e Pensão foi o primeiro órgão federal montado para atuar na produção 

de moradia, a partir de uma política habitacional para o país. Os resultados obtidos por esse órgão 

são de caráter exemplar, mas nunca chegaram perto de responder à altura da carência habitacional 

do país. Não foi uma produção quantitativamente irrelevante, no entanto; foi fruto de uma política 

de governos populistas que não traçou diretrizes para efetivamente alcançar resultados próximos da 

resolução do problema - como ocorreu em diversos países europeus no pós-guerra.

Além dos lAPs serem responsáveis pelo primeiro programa de vulto empreendido pelo Estado para 

a construção de habitações, é importante notar que, pela primeira vez em São Paulo, os arquitetos 

modernos tiveram a oportunidade de desenvolver projetos para obras de caráter público, ligados a 

um órgão do governo seja ele municipal, estadual ou federal.

33 B0NDUKI, Nabil. Origens da Habitação 
Social no Brasil - Arquitetura Moderna, Lei do 
Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São 
Paulo, Estação Liberdade / Fapesp, 1998, p.11.

Nabil Bonduki inicia seu livro Origens da Habitação Social no Brasil com uma homenagem ao 

arquiteto Carlos Frederico Ferreira, coordenador do setor de arquitetura do IAPI de 1937 até 1964. 

"Chegar até Carlos Frederico e trazê-lo de volta à história da arquitetura brasileira como um dos pio

neiros que refletiram, formularam e implementaram uma ação pública sobre o problema da mora

dia"33, demonstra a importância dos Institutos de Aposentadorias para a produção de habitação 

social no país e sua direta relação com as proposições dos arquitetos ligados ao Movimento 

Moderno.



1

34 Ibidem p.102.

I
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J

Os conjuntos dos lAPs realizaram o desejo de produzir habitação em massa para as classes menos 

favorecidas, através da incorporação de novos processos construtivos, de novas técnicas e da

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões começaram a ser criados a partir de 1933. Os institutos 
eram: IAPM (marítimos), IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (con
dutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores)34. Apenas em 

1937, foi aprovado um regulamento que possibilitava a efetiva atuação dos Institutos na construção 
de habitações. A falta de uma regulamentação comum entre os lAPs acabou refletindo atuações 

distintas em relação aos serviços prestados e à promoção de projetos habitacionais em São Paulo. 
0 IAPI, coordenado por Carlos Frederico Ferreira, foi o órgão que produziu as principais construções 

projetadas pelos arquitetos modernos35.

A redação do anteprojeto do Decreto 24.488/34 de 1937, redigido pelo arquiteto Rubens Porto 

(assessor do ministro do trabalho), já explicitava a influência da arquitetura moderna nas diretrizes 
gerais de concepção das habitações: "neste artigo além de levantar questões sobre limites de finan

ciamento e empréstimos, defende a iniciativa de construção direta pelos Institutos de conjuntos 
habitacionais com a utilização de 'tipos padrão1 que atendam a uma 'solução racional de planta, a 

estandardização dos elementos de construção e ao não menos necessário emprego racional dos 

materiais"36. No período entre 1937 e 1964, os Institutos chegaram a construir 232 conjuntos 

habitacionais, produção notadamente marcada pela arquitetura moderna.
36 ANTUNES, Carlos. A arquitetura Moderna 
Brasileira e o projeto da habitação popular - 
1940-1950. Dissertação de mestrado FAUUSP 

1997, p.39.

35 “Só o IAPI, até 1950, elaborou projetos para
36 conjuntos habitacionais, alguns de enorme 
dimensões para a época (mais de 5 mil 
unidades), totalizando 31.587 unidades em 
treze estados brasileiros. Nem todos os conjun
tos chegaram a ser concluídos, mas, apenas 
para a construção dos conjuntos do Plano A 
[conjuntos habitacionais construídos por inicia
tiva dos Institutos], o IAPI importou, entre 1948 
e 1950, cerca de 1,33 milhão de sacas de 
cimento". BONDUKI, Nabil. Origens da 
Habitação Social no Brasil - Arquitetura 
Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa 
Própria. São Paulo, Estação Liberdade / Fapesp, 
1998, p.154.
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racionalização da construção, o que resultou muitas vezes na repetição da unidade e numa nova 

proposta de organização do espaço urbano. 0 pensamento sobre a estrutura urbana, diretamente 

relacionado com a definição de um conceito de habitação e com o processo de construção do edifí

cio, é uma questão amplamente discutida ao longo do século e que passou por distintas aborda

gens e proposições - que vão desde o conceito de um espaço urbano constituído pela repetição de 

uma unidade mínima auto-suficiente, como foram concebidas as "Unidades de Habitação" corbu- 

sianas, até propostas para novas construções em espaços urbanos consolidados, como o projeto 

do edifício Copan em São Paulo. Esse tema é central no debate da arquitetura e do urbanismo mo

dernos:

A década de 40 é o período que concentra a principal produção dos lAPs e o início da atuação do 

Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro, criado em 1946, e que seguirá os mesmos 

princípios modernos de produção da moradia. "Assim, parte significativa dos arquitetos envolvidos 

com a produção de habitação social - sobretudo no âmbito dos lAPs e do Departamento de 

Habitação Popular do DF - adotou a atitude de projeto concebida pelo movimento moderno, bus

cando compatibilizar'economia, prática, técnica e estética1 (FERREIRA 1940:79), com o objetivo de

37 FIGUEROA, Mário. Habitação Coletiva em 
Sâo Paulo 1928-1972. Tese de doutorado da 
FAUUSP 2002., p.110.

"Toda a investigação desenvolvida pelos arquitetos modernos sobre o tema da habitação coletiva esteve 
sempre concentrada no estudo das relações entre a unidade de habitação e a forma urbana. Deste 
modo, quando Le Corbusier concebia suas primeiras reflexões urbanísticas, seu ponto de partida não 
eram os abstratos códigos de edificação mas sim uma idéia precisa da casa do homem na cidade mo
derna”37



Entre os principais projetos realizados pelos lAPs em São Paulo destacam-se:

Conjunto Residencial da Mooca (IAPI), projetado por Paulo Antunes Ribeiro em 1944.

Edifício Japurá, projetado por Eduardo Kneese de Mello em 1947.

- Conjunto Residencial Santa Cruz (IAPC), projetado por Marcial Fleury de Oliveira em 1948.

- Conjunto Residencial Vila Guiomar (IAPI), projetado por Carlos Frederico Ferreira em 1949.
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viabilizar financeiramente o atendimento de trabalhadores de baixa renda, garantindo dignidade e 
qualidade arquitetônica"38

A produção dos lAPs resultou de um processo de reflexões e trabalhos de um conjunto de arquite

tos, processo iniciado desde os anos 20 no Brasil. No entanto, a origem dessas reflexões está nas 
vanguardas européias - no construtivismo russo e na Alemanha principalmente, e, nos Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM).

- Conjunto Residencial da Várzea do Carmo (IAPI), projetado por Attílio Corrêa Lima em 
1942. (realizado parcialmente)

- Edifício Anchieta, na Av. Paulista (IAPI), projetado por Marcelo e Milton Roberto em 1941.

(projeto para altos funcionários administrativos do IAPI)

38 BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação 
Social no Brasil - Arquitetura Moderna, Lei do 
Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São 
Paulo, Estação Liberdade / Fapesp, 1998, 
p.134.
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0 movimento artístico que mais incisivamente propalou idéias verdadeiramente revolucionárias no 

campo da arquitetura e do urbanismo foi o construtivismo soviético. A situação do construtivismo, 

assim como de outras vanguardas soviéticas, foi bastante diversa dos demais movimentos europeus 

do período. Os movimentos artísticos soviéticos, que antes da Revolução tinham uma forte 

expressão de política de combate em prol de mudanças sociais, a partir de 1917, deixam de per

tencer à oposição e entram num movimento crescente de participação nas propostas do Estado re

volucionário para a formação de uma nova sociedade.

0 surgimento do construtivismo como corrente autónoma ocorre na década de 20 quando um grupo 

de artistas (ao lado de membros da LEE - Liéve Front, "Frente de Esquerda" - revista que congrega

va os futuristas encabeçados por Maiakovski), travam uma luta contra os defensores da "arte pura". 

A vanguarda procura participar efetivamente dos movimentos de massa, pretende orientar, transfor

mar e conscientizar a coletividade. Como afirma Haroldo de Campos, "os construtivistas, reunidos 

em torno de Tatlin, procuraram engajar sua revolução formal, dando-lhe um sentido positivo e colo

cando-a serviço da revolução social"39.

O campo em que o construtivismo teve maior repercussão foi a arquitetura. As destruições provo

cadas pela guerra civil e o crescimento da população urbana são fatores que motivaram o interesse 

pela arquitetura e pelo urbanismo. 0 construtivismo soviético teve um papel decisivo na discussão

39 CAMPOS, Augusto de (et alli). Maiakovski - 
poemas. São Paulo, Perspectiva, 1985. P147.
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40 NAVES, Rodrigo. "0 belo e a fera". JA - Jornal 
dos Arquitectos n. 207, Lisboa, Ordem dos 
Arquitectos, set/out 2002. P 5.

sobre novas formas de habitar, exprimindo o caráter verdadeiramente revolucionário dessa arquite
tura.

A discussão sobre a habitação também está na origem dos Congressos Internacionais de Arquitetura 
Moderna. E o papel da Alemanha na discussão e produção da habitação social, durante a República 
de Weimar (1919 a 1933), é central. Como comentou Rodrigo Naves, em artigo recente sobre o 
livro Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa:

"A conjunção de efervescência política e empenho intelectual conduziu a algumas das mais interes
santes tentativas arquitetônicas voltadas à solução dos problemas de moradia das classes trabalhado
ras. A disposição do Partido Social-Democrata Alemão de não deixar para 'depois da revolução’ a cons
trução de uma nova sociedade propiciou um intenso debate sobre as melhores formas de, ao mesmo 
tempo, viabilizar moradias dignas oas operários e contribuir para o desenvolvimento de um modo de 
vida emancipador.”40

No final da década de 20, o 2o. CIAM (1929), realizado em Frankfurt, teve como tema "Habitação 
Mínima". Com a participação central do arquiteto alemão Ernst May, a habitação voltada para os 

operários foi tratada rigorosamente a partir da racionalização da construção, da utilização de novas 

técnicas e da busca do desenho dos menores espaços habitáveis, em função da redução do custo 
de produção da moradia. As propostas de May (que ocupou importante cargo na prefeitura de 

Frankfurt num dos maiores projetos habitacionais já realizados), dedicaram especial atenção à orga

nização interna dos ambientes, ao desenho de mobiliário e equipamentos, incluindo desenhos 
específicos e pormenorizados para as cozinhas (projetada pela arquiteta Shutte-Lihotzky) - com a
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intenção de facilitar a vida do homem moderno, considerando especialmente a emancipação fem

inina. 0 congresso não foi conclusivo, mas foram discutidos diversos projetos (apresentados na 

mesma escala e com o mesmo padrão de desenho) de células habitacionais desenvolvidas pelos 

representantes dos países participantes. Segundo Anatolle Kopp,

“Las condiciones sociales de una política de vivienda sana son sin duda mucho más importantes que 
las económicas, pues la economia no es un fin en si misma, sino solo un medio para conseguir un fin. 
La racionalización sólo tiene sentido si es enriquecedora, si - traduciendo al lenguaje económico -

0 3o. CIAM, realizado em Bruxelas no ano seguinte, desenvolve a questão do projeto de habitação, 

tendo como tema Métodos de construções racionais. A exposição mais importante do congresso, 

feita por Gropius, "Construcción baja, media o alta?", trata mais especificamente das distintas 

tipoiogias de conjuntos habitacionais, que deveriam ser analisadas em função dos métodos cons

trutivos, densidade e formas distintas de ocupação do terreno. Há os que enxergam aqui um texto 

normativo, de comprovações numéricas e estritamente económicas no diagnóstico e nas con

clusões sobre os distintos tipos de construções residenciais. Mas, além da avaliação do valor dire

tamente gasto nas unidades habitacionais, Gropius apresenta, com muita propriedade, um sentido 

amplo de economia na construção, que implica em associar a questão habitacional a um projeto de 

cidade, e, portanto, à qualidade de vida de sua população, daí a questão tipológica.

41 KOPF? Anatole. Quando o moderno não 
era um estilo e sim uma causa. São Paulo, 
Nobel/Edusp, 1990. P53.

“Mesmo assim foi uma importante medida para o conhecimento por todos os participantes das 
pesquisas e das soluções existentes nos diferentes países, constituindo um passo importante em 
direção a uma espécie de internacionalização sócio-cultural dos problemas da habitação.1'41



ahorra la 'mercancia' más preciosa: el esfuerzo del pueblo."42

43 Ibidem. p. 273

7
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42 HEREU, Pere/ MONTANER, Josep Maria/ 
OLIVEIRAS. Jordi. Textos de Arquitectura de la 
Modernidad. Madrid: Nerea, 1994. p. 271.

As tipologias são analisadas também de acordo com suas condições de salubridade (iluminação e 
ventilação), disponibilidade de áreas verdes livres, amplitude visual das unidades e dificuldade de 
acesso através da circulação vertical. As possibilidades de organização do conjunto e a densidade 
permitida pelas tipologias, podem indicar um deslocamento maior ou menor da população em 

relação ao local de trabalho, um aspecto decisivo para a organização urbana.

0 edifício habitacional comunitário44, em forma laminar, que evita as indesejáveis quinas (tão carac 

-terísticas das habitações em cidades européias), de 10 a 12 pavimentos, com espaços verdes entre 
elas, foi indicada como a tipologia mais adequada às áreas urbanizadas. Mas Gropius encerra sua 

declaração advertindo, "en última instancia será el desarrollo ideológico y político el que marcará 

la indicación decisiva para la elección de la forma de vida futura."

"La particularidad de los barrios de las grandes ciudades de concentrar gran numero de personas acti- 
vas en un reducido núcleo urbano facilita 'cortos recorridos', es decir, mayor utilización de los recorri
dos verticales en detrimento de las distancias horizontales. Las condiciones de la construcción de baja 
altura se oponen a estas características. Los urbanistas no sólo deben mejorar los médios de transporte, 
sino que, ante todo, deben procurar su reducción."43

44 "Solo el gran edificio puede disminuir una 
parte de los fatigosos y largos trabajos domés
ticos por medio de las instalaciones central
izadas de gestión. que son importantísimas para 
la economia pública porque constituyen un 
ahorro de tiempo y material." HEREU, Pere/ 
MONTANER, Josep Maria/ OLIVERAS, Jordi. 
Textos de Arquitectura de la Modernidad. 
Madrid: Nerea, 1994. P 279.



PRIMÓRDIOS DA ARQUITETURA MODERNA EM SÃO PAULO

46 Ibidem. p. 39.
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Em 1925, dois artigos publicados em jornais paulistanos, um por Gregori Warchavchik e outro por 

Rino Levi, revelam que a arquitetura brasileira começa a incorporar os enunciados da arquitetura 

moderna internacional: "É digno de nota o movimento que se manifesta hoje nas artes e principal

mente na arquitetura. Tudo faz crer que uma era nova está para surgir, se já não está encaminha

da".45

As novas formas de ocupação das cidades colocadas internacionalmente em bases revolucionárias, 

em função da destruição da guerra, da carência habitacional, dos governos social-democratas, 

como Weimar, da discussão política e culturalmente colocada a toda sociedade depois da revolução 

de 1917, estão também aqui em pauta, mas num tom mais conservador, como revela o mesmo 

texto de Rino Levi.

Warchavchik ressalta a questão da industrialização da construção. 0 texto, publicado originalmente 

no Correio da Manhã, é mais contundente, e procura colocar a habitação como protagonista da 
arquitetura moderna.

"A estética das cidades é um novo estudo necessário ao arquiteto e a ele está estritamente conexo o 
estudo da viação e todos os demais problemas urbanos. Uma rua que nasce deve ser estudada no plano 
regulador da cidade e deve ser planejada de modo que corresponda a todas as necessidades técnicas 
e estéticas sem, ao mesmo tempo, prejudicar as belezas que eventualmente existam nas suas vizi
nhanças.”46

45 LEVI, Rino. "A arquitetura e a estética das 
cidades”. In: XAVIER, Alberto (org.). 
Depoimento de uma geração - arquitetura mo
derna brasileira. São Paulo. Cosac & Naify. 
2003. p. 38.



48 Ibidem. p. 38
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No Brasil, nesse mesmo período (início dos anos 30) ocorreram dois importantes congressos: I 
Congresso Brasileiro de Habitação e I Congresso de Urbanismo, ambos em 1932. O Congresso de 
Habitação representa um passo fundamental na discussão da moradia económica no país, mas, 

apesar da influência dos CIAM, o Congresso não incorporou as diretrizes gerais encampadas pelos 
arquitetos modernos, "tomando por base os resultados a que chega, podemos concluir que as 
proposições mais coadunadas com aquelas difundidas pelo Movimento de Arquitetura Moderna, 
ainda estavam restritas a um pequeno círculo de intelectuais e arquitetos de certa forma ligados a 

um processo de modernização do país"49. A tipologia mais recomendada no Congresso foi a casa 

isolada, segundo Antunes, em função de um hábito já consolidado da população, "sendo 'tolerado', 

quando não for possível tal solução, o agrupamento de habitações de no máximo 4 ou 6 unidades

E conclui o artigo: "Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica, eis a divisa que deve 

ser adotada pelo arquiteto moderno'1.48

"Uma casa é, no final das contas, uma máquina cujo aperfeiçoamento técnico permite, por exemplo, 
uma distribuição racional da luz, calor, água fria e quente etc. A construção desses edifícios é conce
bida por engenheiros, tomando-se em consideração o material de construção de nossa época, o cimen
to armado. Já o esqueleto de um tal edifício poderia ser um monumento característico da arquitetura 
moderna, como o são também pontes de cimento armado e outros trabalhos, puramente construtivos, 
do mesmo material. E esses edifícios, uma vez acabados, seriam reaimente monumentos de arte da 
nossa época, se o trabalho do engenheiro construtor não se substituísse em seguida pelo arquiteto dec
orador."47

47 Warchavchik, Gregori. "Acerca da arquitetura 
moderna". In: XAVIER, Alberto (org.). 
Depoimento de uma geração - arquitetura mo 
derna brasileira. São Paulo. Cosac & Naify. 
2003. p. 35.

49 ANTUNES, Carlos. A arquitetura Moderna 
Brasileira e o projeto da habitação popular 
1940-1950. Dissertação de mestrado FAUUSF? 
1997, p. 37.



50 Ibidem. p. 37.geminadas desde que 'bem projetadas e possuam suficiente terreno"'50

centralização pelo Estado de uma política habitacional

habitação de aluguel para população de baixa renda

integração com indústria de material de construção / industrialização da construção

habitação em unidades coletivas, preferencialmente em bairros consolidados.

No entanto, neste momento, a produção de habitação social já está bastante reduzida; a construção
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Em 1945 é realizado I Congresso Brasileiro de Arquitetos. 0 documento de conclusão do congres

so definiu diretrizes marcantes para os arquitetos e, mais especificamente, para a produção de 

habitações pelos lAPs. As principais posições são51:

Em 1939 é realizado em Buenos Aires o I Congresso Pan Americano de Habitação Popular, que deu 

continuidade às propostas encaminhadas no encontro de 1932. 0 arquiteto Rubens Porto participa 

da delegação brasileira, o que representa a afirmação da importância do Estado na produção de 

habitação económica e do encaminhamento das teses modernas já defendidas para as diretrizes de 

construção das habitações pelos lAPs.

- entendimento mais amplo da habitação como questão, envolvendo urbanismo e planeja

mento.

51 Ibidem p. 45 - cf. Revista Acróplole, ed. 
Comemorativa do I Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, ano VII, no. 81/82, jan./fev. de 1945.
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de habitações para aluguel foi inviabilizada desde a Lei do Inquilinato, como vimos. Não houve uma 
nova política para habitação social e apenas pontualmente e de forma insipiente, a arquitetura mo
derna foi realizada na escala do urbanismo. São pertinentes, portanto, as ressalvas de Argan em 

texto publicado em 1954: "Aludo, como é claro, à necessária transição de uma arquitetura que sem 
dúvida alcançou um elevado nível de qualidade a um urbanismo do qual não se vêem senão os 
primeiros indícios, ainda difusamente orientados".5252 ARGAN, Giulio Cario. "Arquitetura moderna 

no Brasil". In: XAVIER, Alberto (org.). 
Depoimento de uma geração - arquitetura mo
derna brasileira. São Paulo, Cosac & Naiíy. 
2003. p.174.
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A produção privada de edifícios habitacionais modernos, em São Paulo, vem sendo reunida e anali

sada em alguns livros ou trabalhos acadêmicos54. Destacamos aqui alguns exemplos com o intu

ito de afirmar a importância do conjunto dessa produção e como um campo de referência para a 

análise dos dois estudos de caso desta dissertação, nos capítulos seguintes.

Ao longo dos anos 50 a produção privada da habitação foi marcadamente influenciada pela arquite

tura moderna. A experiência de um conjunto de arquitetos que participaram da produção de 

habitação social até esse momento irá repercutir na qualidade desses projetos e na definição de 

novos bairros a partir de diversos empreendimentos realizados. Assim, diversos projetos foram dire

cionados à classe média e moradores de faixas mais elevadas de renda, mas uma produção signi

ficativa refere-se ao que se costumou chamar "habitação económica", produção que seguiu princí

pios semelhantes aos utilizados e amplamente debatidos nos projetos dos Institutos de 

Aposentadoria. Como comenta Bonduki:

''(...) é preciso citar ainda, além da produção realizada pelos lAVs e outros órgãos governamentais, uma 
grande produção privada de habitação destinada predominantemente para a classe média, fortemente 
influenciada pelo movimento moderno. Projetados por arquitetos como Niemeyer, Abelardo de Souza, 
M.M. Roberto e outros, estes empreendimentos adotaram os mesmos princípios modernos que orien
taram a produção social, como economia, racionalidade, valorização do espaço público, incorporação 
de equipamentos coletivos e estandardização - verdadeiras unités d'habitation - que pouco se diferen
ciam, como soluções arquitetônicas, dos projetos de habitação social.1'53

53 BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação 
Social no Brasil - Arquitetura Moderna, Lei do 
Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São 
Paulo, Estação Liberdade / Fapesp, 1998, 
p.144.

54 Cf. FIGUEROA, Mário. Habitação coletiva em 
São Paulo 1928-1972. Tese de doutoramento, 
São Paulo, FAAUSR 2002. /SAMPAIO, Maria 
Ruth Amaral de. A promoção privada de 
habitação económica e a arquitetura moderna 
130-1964. São Carlos, Rima - Fapesp, 2002./ 
XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A. C. e CORO- 
NA, Eduardo. Arquitetura moderna paulistana. 
São Paulo, Pini, 1983.
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A qualidade geral dos projetos, somada à maneira como caracterizaram o mercado imobiliário do 
período, chegou a esboçar um padrão de ocupação urbana e determinar, de forma incipiente, novas 
tipologias habitacionais na cidade - visíveis em bairros como Higienópolis e regiões do centro que 

concentram edifícios construídos nos anos 50.

55 XAVIER, Alberto (org) Depoimentos de uma 
geração- arquitetura moderna brasileira. São 
Paulo, Cosac&Naify Edições. 2003. p.1

A assimilação da arquitetura moderna em edifícios residenciais privados em São Paulo se deu de 

forma mais lenta que no Rio de Janeiro. No entanto, talvez o primeiro edifício habitacional moder
no brasileiro tenha sido concebido aqui. Trata-se do Edifício Angélica, do arquiteto Júlio de Abreu, 

projetado em 1927 e aprovado três anos depois. Como afirmam Xavier, Lemos e Corona, "a 
atribuição da primeira construção moderna na cidade de São Paulo deve ser dada a este 'excelente 
e pioneiríssimo prédio1, que representa,.sob o ponto de vista funcional, uma completa renovação 

nos hábitos paulistanos de morar."55

Em função da orientação solar, os dormitórios foram voltados para a fachada posterior e os san
itários e varandas para a avenida Angélica. Apenas os pequenos caixilhos dos sanitários voltam-se 
para a avenida; a fachada principal é definida por um plano recortado, livre de caixilhos: um rasgo 

horizontal proporciona a ventilação e iluminação da cozinha e outros dois amplos recortes corres
pondem às varandas. Os vazios desenhados por essas aberturas rompem a rigidez do plano e con

ferem profundidade à fachada. Os apartamentos para empregados foram concentrados na cobertu

ra do edifício, oferecendo maior independência. A surpreendente precocidade dessas soluções
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Rino Levi projetou alguns edifícios importantes no final dos anos 30 e começo da década de 40, 

entre os quais destaca-se o Edifício Columbus. Assim como o Esther, é um prédio influenciado pelo 

art-decó, mas que incorpora pontos importantes da arquitetura moderna. A consolidação desses 

preceitos ficará clara nos projetos dos edifícios Prudência e Seguradora Brasileira.

Enlre as décadas de 30 e 40 apenas alguns exemplos foram efetivamente construídos. Certamente 

o mais conhecido é o edifício Esther, localizado na avenida Ipiranga. Projetado em 1937 por Álvaro 

Vital Brasil e Adhemar Marinho, o projeto guarda ainda características do art decó. Para atender às 

exigências legais de insolação dos apartamentos, foi criada uma rua pública que divide o lote e 

deíine a implantação de dois edifícios (solução semelhante à que será utilizada no projeto do 

Copan). A planta do pavimento térreo do edifício Esther possui lojas voltadas para as ruas circun

dantes (solução habitual no período), no entanto, o saguão de acesso estabelece um eixo de 

conexão entre as três ruas - um prenúncio das galerias que irão aparecer em uma série de edifícios 

paulistanos, conforme análise desenvolvida no capítulo 3. O pavimento tipo, em planta livre, com

porta uma grande variedade de programas comerciais e residenciais, o que representou "uma pos

sibilidade única de abordar um tema caro ao ideário do movimento moderno - o edifício plurifun- 

cional, microcosmo da vida múltipla da cidade, localizado no centro da metrópole."56

deslaca esse projeto do conjunlo de obras desenvolvidas até mesmo ao longo da década seguinte. 
É o único edifício habitacional moderno de São Paulo projetado nos anos 20.

56 CONDURU, Roberto. Vital Brasil. São Paulo, 
Cosac & Naify, 2000. P13
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0 Edifício Prudência,na avenida Higienópolis, projetado em 1944 também por Rino Levi e concluí
do seis anos depois, é o prédio mais sofisticado do período, destinado a abrigar uma elite que ainda 
hesitava em habitar verticalmente. 0 edifício foi um dos primeiros a incorporar pilotis, garagem em 
subsolo, sistemas centralizados de condicionamento de ar e aquecimento de água. A planta dos 

apartamentos permite, em função da estrutura independente e modulada, total flexibilidade na dis
tribuição dos cômodos. Os jardins e murais desse edifício foram executados por Roberto Burle- 

Marx.

Em 1948, Levi projeta um dos mais importantes edifícios habitacionais da arquitetura paulistana. 0 
edifício Seguradora Brasileira parte de um programa misto, já com a presença de um embasamen
to que comporta comércio no térreo e teto jardim de uso coletivo. Ainda que só inaugurado em 

1956, será a base para uma série de edifícios modernos com uso misto ou exclusivamente comer

cial feitos ao longo dos anos 50.

Projetado em 1946 por Vilanova Artigas, o Edifício Louveira só conseguiu ser aprovado na prefeitu
ra dois anos depois, e sua construção finalizada em 1950. A implantação definida por duas lâmi
nas paralelas de dez andares, permitiu uma continuidade entre o térreo e a praça Vilaboim, situada 

em frente. A precisa escala do conjunto, seus acessos por rampas e escadas em meio ao jardim, a 
perfeita insolação dos apartamentos, a cozinha e a lavanderia integralmente envidraçadas, as 

venezianas coloridas em guilhotina contrapesadas, são aspectos que fizeram desse edifício um



reconhecido exemplo da arquitetura moderna brasileira.
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57 TH0MAZ, Dalva. Um olhar sobre Vilanova 
Artigas e sua contribuição sobre a arquitetura 
brasileira. Dissertação de mestrado, São Paulo, 
FAUUSF? 2000. (p.241)

O êxito desses projetos pioneiros permitiu que, a partir de meados da década de 50, edifícios re
sidenciais de arquitetura moderna passassem de exceção a regra. Um aspecto bastante relevante da 
produção dos edifícios habitacionais desse período é a grande quantidade de arquitetos 
estrangeiros trabalhando para o mercado imobiliário, imigrados durante e logo após a II Guerra 
Mundial, esses profissionais encontraram boas perspectivas profissionais em São Paulo, num 
momento em que a cidade já despontava como o centro económico do país, abrigando o maior par
que industrial da América Latina.

"Portadores de um conhecimento técnico e artístico diferente daquele que vinha sendo desenvolvido no 
Brasil, muitos desses arquitetos recém chegados foram rapidamente absorvidos por setores imobi
liários paulistanos (...) Franz Heep, Giancarlo Palanti, Lucjan Korngold ou Lina BoB ardi, são nomes 
inseridos de diversas formas nesse processo, cujas importantes contribuições porém, não poderiam 
deixar de ser citadas ao lado da presença marcante de outros arquitetos estrangeiros já mais acultura- 
dos, como Jaques Pilon, Bernard Rudolfsky ou mesmo o percussor Gregori Warchavchik."57

CARiacidadedESâoPaULoNOSANOS50

Entre esses, Jaques Pilon foi o primeiro a se instalar; projetou um grande número de edifícios na 
cidade desde a década de 30, desde edifícios em estilo neoclássico até refinados exemplos mo 
demos, como os edifícios Paulicéia e São Cario do Pinhal, na avenida Paulista, projetado em 1956 
com co-autoria de Giancarlo Gasperini. Arquiteto por muitos anos encarregado de desenvolver os 
projetos de Jaques Pilon, o alemão Franz Heep passou a ter seu próprio escritório no início d 
50. O primeiro encargo de Heep no escritório de Pilon foi o projeto do edifício "O Estado de S'
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58 CF. BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de 
Adolf Franz Heep no Brasil.São Paulo, disser
tação de mestrado, FAUUSf? 2002.

Lucjen Korngold, formado em Varsóvia em 1897, construiu um dos mais importantes prédios da 
cidade logo no início dos anos 40. Trata-se do edifício ABI, no Vale do Anhangabaú, indicado no 
Brazil Builds como a maior estrutura de concreto do mundo naquele momento. Entre os projetos 

habitacionais de Korngold, o mais conhecido talvez seja o Edifício São Vicente de Paula, localiza
do na rua de mesmo nome. A implantação em "U" configurou um acolhedor pátio central no miolo 

do terreno, relacionado à rua por meio de pilotis na lâmina fronteira.

No início dos anos 50, Oscar Niemeyer realiza em São Paulo cerca de 10 edifícios para o mercado 

imobiliário, alguns estritamente comerciais, outros de uso misto. Essa produção, que será analisa-

Paulo", que além das dependências do jornal, reunia verticalmente programas como uma emissora 
de radio e um hotel. Heep, projetou cerca de trinta edifícios na cidade, todos com uma constante 
qualidade arquitetônica58. Característica comum de seus projetos, além do rigor construtivo, é o 
cuidado com adaptação de sua arquitetura de base racionalista européia ao clima tropical, revelado 
por elegantes elementos de controle da incidência solar. Entre os projetos habitacionais de Heep, 
o mais marcante é o Edifício Lausanne, em Higienópolis, projetado em 1953. Sua fachada é inte
gralmente constituída por venezianas corrediças de alumínio com aletas móveis. Além de ser o 
primeiro edifício habitacional a utilizá-las, possui um inusitado tratamento cromático. A planta dos 
apartamentos também é singular e radical na rígida separação entre o bloco de sala e dormitórios 
e o de espaços de serviço, ou seja, cozinha, lavanderia e banheiros.
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Grande parte dessas experiências parece culminar no projeto do edifício Copan, objeto principal 

deste trabalho. A originalidade plástica da arquitetura brasileira, o uso misto e altamente diversifi

cado, a permeabilidade da galeria no térreo, a grande diversidade de apartamentos etc. Por outro 

lado, é interessante a generalização da arquitetura moderna que o próprio mercado passou a dis

seminar, onde um razoável número de edifícios possui qualidades distintas, sobretudo quando 
comparados com a produção atual do mercado imobiliário.

Abelardo de Souza, carioca formado pela ENBA (Escola Nacional de Belas Artes) em 1938, proje

tou diversos empreendimentos de uso predominantemente residencial, comportando galerias com

erciais no térreo. Exemplos mais conhecidos são os conjuntos Três Marias e Nações Unidas, ambos

da mais adiante, representa um conjunto fundamental para o desenvolvimento da arquitetura mo

derna paulista. 0 conjunto Califórnia, na rua Barão de Itapetininga, transforma integralmente o térreo 

em galeria comercial, fluida e conectada diretamente com a cidade. O edifício Triângulo, estrita- - 

mente comercial, introduz uma inusitada volumetria levemente curva e integralmente envidraçada. 

Contrapartida desse projeto é o edifício residencial Montreal, na Avenida Ipiranga, nesse caso, se \ 

por um lado a curva passa a dominar a volumetria, por outro, o volume etéreo e cristalino do j 

Triângulo cede lugar a um volume mais opaco, com todo o perímetro envolto por um brise de con

creto (vertical e horizontal). 0 térreo deste edifício é quase integralmente ocupado por conjuntos 
comerciais.

W'-.oio„EDE5Jopmiohkaiiiism
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A relação desses projetos nos leva a concluir, por hora, o argumento que as análises mais especí
ficas dos dois projetos selecionados nessa dissertação, o Conjunto Ana Rosa e o Edifício Copan,

Além da produção citada, a Monções Construtora e Imobiliária, construiu uma série de edifícios 
projetados pelo arquiteto Artacho Jurado que se tornaram característicos desse período. São pré

dios habitacionais com grande número de unidades, plantas diversas e requintadas áreas de lazer 
localizadas tanto no térreo dos edifícios como na cobertura - diversos exemplares possuem tetos- 
jardins desenhados nos padrões das Unidades de Habitações. O mais importante edifício habita
cional de Artacho Jurado é o edifício Bretagne, projetado em 1953.

situados na avenida Paulista. 0 Conjunto Nacional, projetado por David Libeskind em 1956, era 
originalmente configurado como uma lâmina integralmente habitacional sobre um embasamento 
comercial. Ao longo da construção, a lâmina foi sendo progressivamente transformada em 

escritórios, restando no projeto final apenas um terço das habitações inicialmente projetadas59.59 Cf. VIÉGAS, Fernando Felippe. Conjunto 
Nacional: construindo o espigão central. 
Dissertação de mestrado, São Paulo, FAUUSR 
2003. p. 203.

■

0 Banco Hipotecário Lar Brasileiro empreendeu diversos edifícios habitacionais em São Paulo. Os 
mais expressivos foram construídos no início da década de 50: são o Conjunto Jardim Ana Rosa e 

o Conjunto João Ramalho. O primeiro é constituído por blocos baixos, enquanto o segundo carac- 

teriza-se por edifícios verticais e densidade mais elevada. Em ambos os casos foram contratados 
escritórios distintos de arquitetura para o desenvolvimento dos projetos, construídos em grandes 

glebas, sem comprometer a unidade do conjunto.
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nos ajudaram a desenvolver: os edifícios habitacionais produzidos pela iniciativa privada em São 

Paulo, que, a nosso ver, deveriam ser tomados como referência, tanto quanto às soluções 

arquitetônicas, como em relação às propostas que carregam de ocupação da cidade, foram 

desprezados e estão, na sua grande maioria, inviabilizados pela legislação atual.
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0 banco foi responsável pela construção de algumas residências e conjuntos de edifícios, com pro
jetos de arquitetos que se tornaram expoentes da arquitetura moderna em São Paulo. Hoje, esses 
projetos representam um acervo notável da arquitetura residêncial, particularmente em São Paulo. 
Podemos lembrar do conjunto em Perdizes dos arquitetos Salvador Cândia, Plínio Croce, Roberto 
Aflalo e Abelardo de Souza, o edifício do Ernest Mange, na cidade de Santos e o conjunto residên

cial Jardim Ana Rosa, também na cidade de São Paulo, projetado por vários arquitetos. São residên
cias que atendem à classe média e são, portanto, exemplares da demanda (em um determinado 

período) de um setor do mercado e da difusão da arquitetura moderna na sociedade, de forma mais 
ampla. São testemunhas das propostas de urbanização contidas nos diversos projetos e das possi

bilidades de ocupação do território urbano previstas nas legislações vigentes.

0 Banco Lar Brasileiro teve uma atuação bastante ampla em empreendimentos residenciais no 
Brasil, em especial durante os anos 50. Fundado em 1925, criou no Brasil o crédito hipotecário a 
longo prazo e chegou aos anos 50 consolidado no mercado imobiliário; segundo matéria promo- 
cional divulgada na Revista Acrópole "fiel às suas finalidades: contribuir à solução da casa própria 
e estimular o espírito de previdência"1, tendo acumulado vinte mil clientes e oitenta mil deposi

tantes.

O conjunto residêncial Jardim Ana Rosa é um projeto de singular pertinência para o desenvolvi
mento de uma análise mais aprofundada dos seus aspectos arquitetônicos e urbanísticos. Localiza-

)1 “26 anos servindo o público" In: Revista 
Acrópole junho -1951. p.49.
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0 Ana Rosa é um conjunto que possui uma extensão que nos permite vislumbrar uma morfologia 

urbana, mas a diversidade dos edifícios (com distintos gabaritos, dimensões, forma de implantação 

nc (errem? etc.) permitiu que o conjunto se fundisse totalmente ao bairro existente e às futuras cons- 

rucôes que ali surgiriam. 0 fato de o projeto não revelar uma distinção precisa dos seus limites de 

lõú-wmção, reforça a nossa hipótese de que se trata de um padrão de ocupação, carregado, por- 

iartc de uma proposta de urbanização, de algo que poderia ser um embrião de um bairro, e não 

simplesmente o que se chamou um "conjunto residêncial".

se na Vila Mariana, numa gleba que ainda não se encontrava urbanizada, sequer loteada. A Vila 

Mariana era um bairro tradicional da cidade, mas a região do Largo Ana Rosa, em direção à antiga 

avenida Água Funda (atual Ricardo Jafet) era ainda de ocupação mais rarefeita e menos densa, ou 

seja, uma área em expansão.

0 Banco Lar Brasileiro adquiriu o terreno, com área superior a dois alqueires (55.248,70 m2), de 

dois proprietários. O primeiro plano de arruamento é de 1948 e se refere ao projeto para maior gleba 

adquirida do Instituto Dona Ana Rosa (51.673,70 m2)2. Atinge sua versão definitiva em 1950, con

forme documento de aprovação na prefeitura3, após a aquisição de outra gleba (3.575 m2) de um 

proprietário particular (Sílvio Nicola Paulo Grimaldi). As principais diretrizes do arruamento são 

explicitadas no memorial descritivo do processo de aprovação: "foi estabelecida ligação entre o 

Largo Dona Ana Rosa e a rua Paula Ney, por uma rua de 16m de largura, e prolongadas as ruas 

Gregório Serrão e Gaspar Lourenço até essa principal. Além disso, conforme recomendado pela

2 O Instituto D. Ana Rosa foi fundado em 1875; 
era uma instituição beneficente voltada a meni
nos órfãos. "D. Ana Rosa de Araújo, falecida a 9 
de junho de 1872, na idade de 86 anos, (...) 
legando a mesma senhora uma avultada quantia 
para ser aplicada na fundação nesta Capital, de 
um estabelecimento de ensino para os pobres, o 
qual, sob o titulo de “Instituto D. Ana Rosa" foi, 
a 8 de abril de 1875, fundado por seu testa
menteiro, Senador Barão de Souza Queirós, 
havendo o mesmo Instituto funcionado, nos 
primeiros tempos de sua existência, no grande 
prédio da rua Senador Queirós, depois no 
Convento do Carmo (...)". "São Paulo Antigo" - 
Antonio Egídio Martins - II volume 1911-1912 - 
Rio. Citado por MASSAROLO, Pedro Domingos. 
O Bairro de Vila Mariana. São Paulo, Prefeitura 
Municipal - Secretaria de Educação e 
Cultura/Departamento de Cultura, p.67.

3 Processo n. 0.162.277-9
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Trata-se de uma gleba de declive acentuado. Há um desnível de 25m entre o ponto mais elevado, 
próximo a rua Vergueiro, e o mais baixo, na rua Dr. José de Queiroz Aranha, em direção a Aclimação.

0 projeto para o conjunto Ana Rosa, passou por duas alterações bastante relevantes. A primeira ver
são, de 1950, teve como arquiteto principal Abelardo de Souza, responsável por um conjunto de 
edifícios de uso misto próximo ao Largo Ana Rosa. Uma série de arquitetos projetaram algumas 
residências unifamiliares e os arquitetos Plínio Crocce e Roberto Aflalo, um pequeno edifício de 
quatro pavimentos. A segunda versão do projeto é de 1951 e contempla a introdução do projeto do 

arquiteto Eduardo Kneese de Mello na quadra de maior extensão, com a proposta de cinco lâminas 
paralelas (definindo a orientação leste/oeste aos apartamentos), além de um pequeno edifício de 

exceção na ponta do terreno. A terceira e definitiva versão é de 1954; ela é definida pela substitui
ção de quatro edifícios projetados por Kneese de Mello por duas novas lâminas, agora seguindo o 
alinhamento das ruas, projetadas pelo arquiteto Salvador Cândia. Entendemos que esse desen

volvimento do projeto deve ser enriquecedor de nossa análise, permitindo conclusões mais pro
fundas sobre a tipologia arquitetônica e as demandas do mercado, como discutiremos a seguir, na 

abordagem detalhada de cada fase de projeto.

Prefeitura na planta de diretrizes, foi estabelecida boa ligação entre a via principal e a rua Dr. Nicolau 
de Souza Queiroz, pela rua n. 3, de 12m de largura"4. O documento define ainda que, além das vias 

impostas pelas diretrizes, duas outras ruas foram projetadas: a rua 2, com 16m de largura, e a rua 
4, com 9m de largura (como mostra a planta de arruamento aprovada).

4 processo n. 0.162.277-9 
(memorial descritivo)



2- Arq. Plínio Croce e Roberto Aflalo

1- Arq. Abelardo de Souza

Escala 1:5000

6- Arq. Nelson Pedalini

3‘ Arq. Eduardo Kneese de Mello
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2.2. PROJETO INICIAL

EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS

84

A primeira versão do projeto compreendeu 300 apartamentos e lojas, organizados num conjunto 

linear (margeando a atual rua Vergueiro), 55 residências soltas no lote e 80 casos geminadas., orga

nizadas em conjuntos de três, cinco e seis unidades. As casas independentes localizavam-se ao 
longo da então criada avenida Lar Brasileiro (atual rua Dr. José de Queiroz Amuam e m mms gemi
nadas, nas demais vias.

;ouza. Há 

oce e Roberto

I
&

Os edifícios de apartamentos foram quase todos projetados pelo arquiteto Abelardo de S, 

uma única exceção, um pequeno edifício em formato de H dos arquitetos Plínio Crc" 
Aílalo.

CAP 2 -COH4UNTO aharqsa
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Os apartamentos projetados pelo arquiteto Abelardo de Souza distribuem-se em seis blocos, orga
nizados em três conjuntos de dois edifícios, em geral com plantas espelhadas. A cada par de edifí
cios, um deles se volta para a rua Vergueiro e o outro para o interior da quadra. A face do edifício 
voltada para rua Vergueiro possui um alinhamento de lojas no pavimento térreo. Já no início dos 
anos 50, a Vergueiro era a via de maior circulação, o que justificou o uso misto nesses edifícios. 
Nos demais pavimentos e trechos do térreo voltados para as ruas laterais ou para o interior da 
quadra, foram localizados apartamentos de dois dormitórios com plantas diversas. Portanto, os blo
cos dos fundos são exclusivamente habitacionais. Nenhum bloco possui elevador, sendo as 
escadas o acesso exclusivo aos dois pavimentos superiores. O espelhamento dos blocos, com pro
jeção em forma de U ou E, cria pequenos pátios internos para onde se voltam as áreas de serviço 
dos apartamentos. O par de prédios a noroeste quebra a regra: o edifício do fundo possui uma pro

jeção retangular, mas procura desenhar mais rigidamente os espaços residuais.

1 I

Os edifícios possuem coberturas inclinadas, em forma de asa de borboleta, ou seja, com as calhas 
no centro da cobertura - uma solução bastante característica da arquitetura moderna5 feita nesse 
período. Os pavimentos térreos desses edifícios foram desenhados ligeiramente recuados dos 
andares superiores, definindo um embasamento linear para o conjunto. Essa linearidade é reforça

da pela continuidade das aberturas das lojas na fachada principal e pela utilização de um material 

de revestimento diferenciado (tijolo cerâmico), nas fachadas laterais (conferir fotos). As aberturas 
dos apartamentos não seguem tipologia das fenêtre en longueur, conhecidas como um dos cinco
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É pertinente notar que, no que diz respeito à implantação dos blocos, existe uma influência clara de 
uma arquitetura europeia do início do século XX, que precede ou está na origem dos debates do 

Movimento Moderno. Um exemplo claro dessa tipologia é o conjunto de habitações sociais do últi
mo cinturão de Paris, à margem da via periférica, financiadas na sua mmmm mam çrnv-mkmim 
filantrópicas. Ao longo de toda essa extensão, há edifícios que reMmúm o õsmmbm? rfe mmn -m 

com comércio no térreo nas faces voltadas para as principais vias (como a mmoação tradicional íhg 

cidades européias), mas procurando desenhar espaços livres no interior das quadras visando à 

maior ventilação e iluminação dos apartamentos. Partindo desses princípios, uma infinidade de 
variações foi desenvolvida, com pátios de várias formas e dimensões.

No caso do projeto de Abelardo de Souza temos pátios de pequeno porte que não chegam a con 
figurar espaços de lazer generosos (hoje, são em grande parte usados para estacionamento d 
veículos); por outro lado, os edifícios são de gabarito menor, possuem apenas três navimp / 

pavimentos o 
que garante boas condições de salubridade e define uma escala agradável aos pátios

5
solução difundida pelo arquiteto Le Corbusier, 

utilizada em diversos projetos de residências, 
como a casa Errazuris, no Chile de 1930, e 
incorporada à arquitetura carioca da década de 
40
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pontos da nova arquitetura, segundo Corbusier: mas a platibanda da cobertura e os frisos em toda 

a extensão da fachada abaixo das janelas reforçam a horizontalidade dos edifícios. Em alguns tre

chos da fachada foram utilizados elementos vazados, material bastante empregado na arquitetura 

brasileira no período (aqui utilizado como solução pontual).

Ao lado do edifício de projeção retangular, na rua Professor Aristides Macedo, está o edifício em H
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Fonte: DUMONT, Marie-Jeanne. Le Logement 
Social à Paris - 850-1930. Liège, Pierre 
Mardaga éditeur, 1991.

HABITAÇÃO SOCIAL EM PARIS
1. Anatole de Baudot
2. Fundação Rolhschild - planta 10o- andar
3 Fundação Lebaudy - rua Ernest Lefèvre
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ruc Eiocsi LcRvre, plan. Exemple de eour fermée.
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(dois blocos) projetado pelos arquitetos Plínio Croce e Roberto Aflalo. Esse edifício, distinto pela 
qualidade de sua arquitetura, foi implantado com precisão no terreno em declive, posicionando os 
blocos em cotas distintas, defasados em meio nível. Os dois blocos são interligados por escadas 
que a cada meio pé direito criam um hall de acesso a dois apartamentos. Os halls, portanto, coin
cidem com patamares intermediários da escada, resultando numa circulação vertical bastante 
económica. Nesse caso também, a escada é a única opção de circulação vertical.

0 pavimento térreo é ocupado por estacionamento de veículos, definindo um embasamento tam
bém recuado em relação ao corpo principal do edifício. Essa base possui um tratamento homogé
neo: é caracterizada pelas portas de madeira das garagens, repetidas ao longo de toda extensão das 
fachadas frontal e posterior. Na fase interna do H, os corredores de acesso à escada são abertos e 
definem um trecho do edifício com uma referência ao pilotis. Entre os dois blocos, uma pequena 
área ajardinada amplia a dimensão dos corredores de acesso.

Os três pavimentos dos apartamentos destacam-se da base, formando um prisma bastante evidente, 
marcado por uma grelha que distingue os pavimentos e os diversos ambientes, seguindo a modu
lação da estrutura. A modulação rígida de eixos idênticos gerou uma planta com dormitórios de 
mesma largura e uma sala em formato de L, identificada na fachada, com a mesma dimensão dos 
quartos. A simplicidade e rigor desses volumes merecem destaque. Os caixilhos dos quartos e 
salas ocupam toda a extensão do ambiente. No caso da sala, vidro de piso a teto, de uma face à

$
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£

6 A “janela ideal", projetada por Artigas e utiliza
da pela primeira vez no edifício Louveira (1948), 
foi também bastante empregada pela arquitetura 
moderna paulista; sua grande virtude é permitir 
a abertura total do vão horizontal, tanto da 
veneziana como do vidro.

outra, permitindo iluminação e ventilação bastante generosas. Os caixilhos dos quartos são do tipo 
"janela ideal", com vidros e venezianas que correm com um sistema de contrapeso6. O espelha- 
mento da planta dos apartamentos, necessário em função do hall comum de acesso, aproxima os 
caixilhos das salas, criando uma faixa envidraçada vertical que se contrapõe à grelha rígida da 
fachada.

0 pavimento-tipo possui quatro apartamentos de dois dormitórios, de plantas idênticas, espelhadas 

nos dois sentidos, definindo orientações nordeste e sudeste para os dormitórios, nas fachadas prin
cipais. Cozinha e lavanderia estão voltadas para a face interna do H (para os pátios), e o dormitório 

e banheiro de serviço abrem para a fachada lateral de cada lâmina. A área do pavimento-tipo é de 
372 m2, com uma solução, como já dissemos, bastante económica para a área comum (circulação), 

resultando numa área de 87 m2 para cada apartamento.

Como bem resumiu Henrique Mindlin "o esquema adotado tirou partido do desnível do terreno, 

resultando em plantas compactas e elevações precisas"7.

Os projetos das casas, como mostra a publicação na Revista Acrópole, junho de 1951, são de auto
ria de diversos arquitetos (Salvador Cândia, Croce e Aflalo e outros menos conhecidos, dentre os

7 MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no 
Brasil. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora, 1999.
p.124.
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O primeiro projeto de Croce e Aflalo é um sobrado implantado em lote comprido e estreito; possui 
ainda edícula ao fundo com dormitório de serviço e garagem, mas ela é tratada como um elemen
to exterior ao lote principal, como mostra a perspectiva da referida publicação. A fachada lateral 
voltada para a circulação de veículo, que dá acesso à edícula, quase não possui aberturas no pavi
mento térreo, apenas um alinhamento de janelas altas. A casa toda se abre principalmente para os 
recuos de frente e de fundo. A segunda planta, para residência geminada, é implantada num terreno 
inclinado, com o pavimento térreo semi-enterrado: a sala se volta para o recuo frontal e a parede do 
fundo é o arrimo do terreno. Uma parede paralela a esse arrimo, afastada a cerca de 2m define uma 
faixa que acomoda a escada de acesso ao segundo pavimento e dois sanitários, no térreo e pavi 
mento superior. Os três dormitórios estão alinhados e possuem a mesma orientação da sala

A residência projetada por Salvador Cândia, em forma de T, evita a solução tradicional do esta
cionamento de veículos localizado na edícula. Solução que, como comenta o arquiteto Vilanova 
Artigas, é resquício de uma cultura agrária, quando se guardava a carroça distante da residência 

nos padrões de uma cocheira.

quais Nelson Pedalini, Walter Kneese e Walter Russo). As residências projetadas por esses últimos 
arquitetos são bastante convencionais, sem qualquer diferencial digno de nota. Já os projetos de 
Croce e Aflalo e, em especial, as duas residências desenvolvidas por Salvador Cândia, merecem 

atenção.

CAR 2 - CONJUNTO ANA ROSA
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0 segundo projeto de Salvador Cândia talvez realize a melhor planta das residências. Trata-se de 
uma casa colada em um dos recuos laterais, certamente concebida como residência geminada. É 

organizada em forma de U, criando um pequeno pátio para onde se abrem a sala, a cozinha e um 
dos dormitórios. Num terreno também estreito e comprido, essa solução define claramente um 

núcleo para a casa ao redor desse pátio. Aqui, a edícula desaparece completamente, sendo seu pro

grama tradicional (garagem, quarto e sanitário de serviço) disposto na parte da trente da casa, ou 
seja, na sua fachada principal. Os dois outros quartos desfrutam do jardim com dois níveis num 

generoso recuo de fundo.

Este projeto de 1951 já aponta um novo caminho para a "casa paulistana", desenhada pela arquite
tura moderna. Aqui ainda há a edícula para o quarto e banheiro de serviço, mas a garagem é incor

porada ao corpo principal da residência, como uma cobertura no prolongamento da sala. Uma para
da de veículos, que pode ser utilizada como varanda. Nessa casa, o sentido tradicional da planta 

residêncial é invertido: os dormitórios são colocados na frente do terreno e a sala ao fundo, con
seguindo assim uma maior integração da sala em relação ao jardim, no recuo de fundo do terreno.

"Na década de 50, achei que era necessário mudar a tipologia da casa paulistana. Tratava-se de modi
ficar a divisão interna espacial da casa da classe média paulistana, que necessitava se atualizar em 
relação às modificações sociais que se processavam em nosso país. Ela já não podia continuar imi
tando a casa tradicional influenciada peia vida no campo. Nessa época, era comum as casas manterem 
a entrada de carro como uma reminiscência da antiga cocheira, com os quartos de criados e o tanque 
de lavar nos fundos da casa”’8 XAVIER, Alberto (org.) Depoimento de uma 

geração. São Paulo, ABEA/FVA/PINI. 1987. p. 
186.

CAR 2 - CONJUNTO ANA ROSA
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A primeira grande alteração do conjunto refere-se à substituição de um grande número de residên

cias unifamiliares por edifícios de apartamentos. Essa modificação, embora, como podemos supor, 

tenha sido ditada por razões económicas, imprimiu um novo caráter ao conjunto. 0 projeto, desen

volvido pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello, em 1952, possui um partido geral que se aproxi
ma da versão final na medida em que o terreno liberado para o novo projeto é uma quadra inteira, 

ou seja, não é mais um projeto para uma gleba subdividida em pequenos lotes, mas para uma 

quadra tratada como um todo. Em formato triangular, a quadra é delimitada pelas ruas Alceu 

Wamosy. Barão de Anhuma e Dr. José de Queiroz Aranha - rua criada pelo novo loteamento, é tra

vessa da rua Vergueiro que segue em direção à Aclimação. 0 terreno apresenta uma diferença de 
nivel de cerca de 11m entre as ruas Alceu Wamosy e Dr. José de Queiroz Aranha.

9 Forma de apresentar os croquis frequente 
entre os arquitetos modernos; mostra-se inicial
mente o que não fazer, o que deve ser descarta
do até chegar à solução "correta", que deve ser 
adotada); originalmente utilizado por Le 
Corbusier e de forma recorrente por Niemeyer, 
no Brasil.

CAR 2 - COHJUHTO AH* ROSA

O projeto parte justamente da compreensão das principais caracteristicas do terreno, da sua 

topografia e orientação, como claramente demonstram os croquis explicativos do arquiteto9. Todos 

os apartamentos são duplex, solução que reduz a metragem ocupada pelas áreas comuns, a circu

lação horizontal: os seis pavimentos necessitam apenas de três níveis de acesso. Da rua Dr. José 
de Queiroz Aranha, a via de cota mais alta, pode-se acessar, descendo ou subindo meio nivel, os 

dois níveis superiores de apartamentos, e os apartamentos do nivel inferior são diretamente aces-
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Os apartamentos são organizados em cinco lâminas, dispostas diagonalmente no terreno, na orien
tação leste/oeste, buscando boa insolação em todos os cômodos. Um sexto edifício, de menor 

dimensão, foi projetado no extremo do terreno, esquina das ruas Wamosy e Dr. José de Queiroz 
Aranha. Foi deixada uma ampla área livre entre os edifícios, na cota do térreo, com um grande talude 
para realizar a concordância com o nível da rua superior. Esse térreo foi concebido como um 
jardim, com pouca área pavimentada, que se espraia por todo o terreno. 0 jardim pode ser acessa- 
do por escadas-caracóis que ligam o nível térreo âs rampas de acesso de cada um dos pavimen
tos. A implantação dos edifícios, sem subsolo e com uma boa insolação das áreas livres, permitiu 
o desenvolvimento de uma vegetação densa entre os edifícios. Apesar de o projeto nâo ter sido inte
gralmente construído, o projeto final, complementado por Salvador Cândia, reforça essa qualidade 
dos espaços livres, como veremos a seguir. Ainda hoje, esse é um aspecto do conjunto que o 

destaca na paisagem do bairro.

sados pela rua Alceu Wamosy. A solução aproveita o desnível entre as ruas, possibilitando que o 
morador chegue ao nível do seu apartamento sem necessitar de escada ou elevador; os meios 

níveis são vencidos por confortáveis rampas, que cruzam, suspensas, o jardim no nível térreo. Esse 
é, portanto, um outro fator de economia do projeto: "a solução dada apresenta, então, mais duas 
grandes economias, pois que fica eliminada a circulação vertical, formando cada bloco de dois 
andares um conjunto independente, com acesso direto da rua; com isso, são retirados o elevador e 
as escadas que, evidentemente, num prédio desse tipo, representariam uma verba pesada'"0.

Revista Acrópolen. 182,1954 p. 75.
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11 Exemplo mais conhecido do London County 
Council é o Conjunto Roehampton (1959).

Cabe notar, entretanto, que esses ‘atores de economia apontados, referentes à circulação horizon 

tal. em função da implantação das lâminas (quase perpendiculares às ruas de acesso), fez com que 

houvesse um único ponto de acesso, gerando um longo corredor que precisa ser integralmente per

corrido pelo morador do último apartamento.

Os apartamentos se organizam da seguinte maneira: sala, cozinha, lavanderia, quarto e banheiro de 

serviço, no pavimento de acesso: um sanitário e dois dormitórios e ainda uma pequena varanda no 

pavimento adjacente. Os dois pavimentos de um apartamento voltam-se para uma única face, ou 

seja, é uma planta duplex que não tira partido de uma configuração muito utilizada por arquitetos 
ligados ao movimento moderno, em que o pavimento superior (ou inferior) ao de acesso, não tendo 

corredor de circulação, estende-se para as duas fachadas, permitindo ventilação cruzada e inso

lação no apartamento em diferentes períodos do dia. Cânones dessa solução são as Unidades de 

Habitação projetadas por Le Corbusier, a partir de projeto desenvolvido anteriormente na União 

Soviética, como por exemplo a Casa-comuna de 1928 (Ivanov, Smolin e Terekhin). Após a expe

riência na Unidade de Marselha, o modelo de apartamento duplex foi amplamente utilizado na 
Europa, particularmente nas habitações sociais do pós-guerra, como os projetos do London County 

Council e alguns edifícios projetados pelo casal de arquitetos Smithsons, a exemplo do Parque Lane 
e Robin Hoob Garden". No Brasil, um exemplo importante desse esquema são apartamentos de 

dois dormitórios projetados para o Conjunto Pedregulho, do arquiteto Affonso Eduardo Reidy

CAR 2 - COHJUHTO ANA ROSA



95CAR 2 - CONJUNTO AN* NOS*

Esse projeto pode ser entendido como um exemplo pioneiro da utilização de preceitos compartilha
dos por um grupo de arquitetos, defendidos e sistematizados no I Congresso Brasileiro de 
Arquitetos (1945), no qual Eduardo Kneese de Mello teve participação importante. 0 congresso 
focou a questão da habitação, como o ponto fundamental a ser pensado nas cidades, e o papel 
social dos arquitetos.

Nos edifícios em análise podemos notar também a utilização de caixilhos plenos na sala e da já 
referida janela contra-pesada nos dormitórios. Aparecem ainda, como no projeto de Abelardo de 
Souza, os elementos vazados, utilizados como fechamento na lavanderia, banheiro e quarto de 
serviços. Na cobertura há uma outra semelhança de solução: telhado em forma de asa de borbole
ta, o que caracteriza a fachada lateral. Os edifícios são iguais, há uma padronização do projeto, 

havendo apenas uma pequena variação na dimensão dos edifícios em função do formato irregular 
da quadra.

1

No I Congresso Brasileiro de Arquitetos defendeu-se a construção de habitações em unidades cole
tivas (diferentemente das decisões do Congresso de Habitação de 32), preferencialmente em bair
ros consolidados. A produção da habitação coletiva deveria estar integrada à indústria de materiais 
de construção, num processo crescente da produção industrializada da habitação. É evidente que a 

proposta de Kneese de Mello de habitação coletiva organizada em lâminas iguais que se repetem 
ao longo do terreno, implantadas independentemente do alinhamento da via, segundo a orientação
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0 foco do debate era de fato a habitação social promovida e financiada pelo Estado. No entanto, é 
importante relembrar aqui, que essa tendência influenciou não apenas a produção dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensão, conforme análise apresentada, mas teve penetração, como queremos 
demonstrar, nos empreendimentos privados.

solar, com espaços ajardinados entre elas, representa o projeto mais diretamente alinhado com as 

premissas coiocaoas pelo Movimento Moderno para a produção da habitação.

c«2-co«juhto*naros*



2.4. PROJETO FINAL

1. presença de garagem coberta para veículos;

2. acesso mais direto da rua aos apartamentos (evitando o extenso corredor de circulação); e
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3. presença de diferentes tipos de apartamentos (três dormitórios, dois, um ou apartamentos tipo 

quarto/sala).

O empreendedor apresenta outras razões em defesa do novo projeto, em documento enviado à 
prefeitura em maio de 1957, que são sem dúvida pertinentes:

A análise desse projeto pode nos levar a concluir que essa alteração deu-se em função de uma 
mudança de demanda, no perfil do comprador que se queria atingir. Isso porque o projeto que 
substitui os quatro edifícios projetados por Kneese de Mello, traz diferenças significativas:

A última alteração importante data de 1954, quando ao conjunto foi acrescido o projeto do arquite
to Salvador Cândia, definitivo para o desenho do conjunto. Esse projeto passou por algumas altera
ções nos anos que se seguiram, sendo sua versão final aprovada na prefeitura somente em 1960.

"Tendo em vista obter uma melhor solução arquitetônica na execução dos restantes quatro prédios já 
autorizados, solicitou e obteve (pelo processo n“. 123.360/54 e alvará n° 88.712/54) a substituição de
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A apresentação do projeto, enquadrado na substituição de plantas, é solução racional e lógica para o 
local, que, ainda pela topografia, não permite outro tipo de construção’2".

plantas pam a construção de dois blocos ao invés dos restantes quatro, com apenas 96 apartamentos, 

isto é. com a redução de 18 unidades:

Foi intenção do requerente, ao sacrificar 18 unidades no projeto, aumentar a área verde, pela diminuição 
da taxa de ocupação do terreno; dar melhor orientação solar aos apartamentos, como prova a simples 
confrontação dos dois projetos e atender às exigências topográficas do local (que apresenta desnível 
de 11m para um terreno de 50m de fundo, na sua parte mais larga, entre as duas ruas);

C«!2.C0HJUHT0*N*R0sa

O projeto de Salvador Cândia consiste, portanto, em duas lâminas de habitação implantadas segun

do um principio bastante diverso das anteriores: as duas são implantadas paralelas às ruas de aces
so. 0 bloco superior, de maior extensão, é curvo, acompanhado a sinuosidade da rua Dr José de 
Queiroz Aranha. O bloco inferior é uma lâmina regular, paralela a rua Alceu Wamosy

13 Pm:.. n». 0.025.768-0.

É importante notar que em 1957 já tinham sido construídas residências unifamiliares e 16 blocos 

de apartamentos, restando apenas aqueles projetados por Cândia, "cuja construção significará o 
encerramento do projeto geral que o LAR BRASILEIRO estruturou para o Jardim Ana Rosa13"
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BLOCO SUPERIOR

!
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i

Os acessos, sempre protegidos por uma marquise de concreto, possuem variações no número de 
degraus das escadas de acesso, para uma acomodação ao declive natural da rua.

0 bloco superior possui quatro acessos ao longo da rua. A implantação considera o desnível entre 
as duas ruas, sem necessitar de um corte tão brusco no terreno, como no caso do projeto de Kneese 
de Mello. O térreo está na cota da rua Alceu Wamosy, onde se localiza o estacionamento de veícu
los. O acesso dos moradores dá-se pela rua Dr. José de Queiroz Aranha, dois pavimentos acima, de 
modo que, ao cruzar uma pequena ponte sobre o recuo de 4m, pode-se acessar os apartamentos 
da cota da rua, descer para os apartamentos no nível inferior ou subir aos três pavimentos supe
riores - solução que permitiu que não se utilizassem elevadores. Apenas quem chega de carro tem 
de subir os cinco pavimentos: essa solução não apenas separa os acessos de veículos e de 
pedestres, como prioriza esse último. É uma solução que reforça o desenho da via e qualifica o pas
seio público, intensificando a utilização das calçadas. A sinuosidade do edifício impede que de 
qualquer ponto de vista da rua se possa visualizar sua extensão. Alguns recortes na fachada, reen
trâncias em relação ao alinhamento principal, contribuem para a dissolução da imagem de uma 
única lâmina, sugerindo uma sucessão de blocos independentes que se repetem com certo ritmo.
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A fachada do fundo (noroeste) possui um brise de concreto na forma de grelha retangular, de vãos 

regulares, cescolado da fachada, que protege os quartos e salas do sol da tarde. Com exceção dos 

apartamentos do nível da rua Dr. José de Queiroz Aranha, os demais são de três dormitórios: um 

deles voltado para a fachada principal e os outros dois voltados para o centro da quadra.

Esse bloco tem programa variado: metade dos apartamentos possui três dormitórios e a outra 
metade, dois. Não há um eixo de simetria nas escadas que levam aos apartamentos, diterentemente 

do que um primeiro olhar sobre a fachada poderia revelar; os vestíbulos, na realidade, dão acesso 

a unidades distintas. Essa é uma das diferenças em relação à primeira versão do projeto de 1954, 

na qual todos os apartamentos do bloco superior eram de dois dormitórios, sempre espelhados dois 

a dois. Nessa versão, não havia as diferenças de planos na fachada, que assinala a sutil subdivisão 

da extensa lâmina em alguns blocos, como nos referimos acima. Todos os apartamentos da planta 
de 1954 apresentavam varanda na sala, sempre voltada para o norte.

As fachadas do projeto final revelam a estrutura de concreto, deixada aparente, e os vedos externos 

são de tijolo de barro pintado, sem revestimento. Os vestíbulos de cada dois apartamentos volta
dos para a rua Dr. José de Queiroz Aranha, são vedados por um caixilho de ferro em toda a largura 
do ambiente, de piso a teto. As áreas de serviço, nessa mesma fachada, são iluminadas e ventiladas 
por caixilhos altos, também de ferro.

MM-COKJUHTOAHAROSA



BLOCO INFERIOR

Em função da necessidade de criar um afastamento maior desse bloco em relação ao bloco supe-
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0 bloco inferior é de menor extensão e não possui vagas para automóveis. 0 edifício possui quatro 
pavimentos, mais uma vez com acesso apenas por escadas. No térreo, estão localizados três aparta
mentos de um dormitório e três do tipo quarto-saia, organizados em pares diferenciados, com três 
vestíbulos de acesso ligados diretamente à rua. Nos três pavimentos superiores, a planta-tipo apre
senta também seis unidades, mas em função da diminuição do tamanho dos vestíbulos, agora 
temos a metade com dois dormitórios e a outra metade com apenas um. Nessas plantas, todos os 
cômodos têm ventilação e iluminação para o exterior. O brise, organizado segundo uma malha 
retangular, repete-se nesse edifício, sempre voltado à fachada norte. Todas as plantas, bem como a 
estrutura dos edifícios, seguem uma modulação precisa definida pelo espaçamento vertical dos 
brises. Nesse edifício, os caixilhos de todos os quartos e salas também são do tipo "janela tipo gui- 
lhotina"(ou contra-pesada), coincidindo mais uma vez com a malha do brise. As duas superfícies 
definem, assim, uma fachada bastante homogénea, na face voltada para a rua Alceu Wamosy. A 
fachada oposta, para onde se voltam cozinha, lavanderia, sanitário e dormitório de serviço, possui 
um alinhamento contínuo de caixilhos com peitoril alto, que ventilam e iluminam esses ambientes. 
Todos os peitoris, tanto da fachada principal como da fachada dos fundos, são de alvenaria de tijo
lo pintada; as laterais da lâmina são paredes cegas, também de tijolo à vista pintado.



102

Além das qualidades de cada um dos edifícios, é importante analisar o resultado final do projeto. 0 

projeto de Salvador Cândia, o último a ser desenhado, teve evidentemente o cuidado de finalizar, 

dar qualidade e sentido ao projeto do conjunto. Ele não é pensado isoladamente, como um lote 

dentro da quadra, independente dos edifícios já construídos, na ocasião desse projeto.

riw, houve una alteração bastante grande do projeto enviado à prefeitura em 1954, em relação à 

versão de 1959. No primeiro projeto, a lâmina era mais larga, possibilitando o desenho de aparta

mentos com áreas bem maiores. As seis unidades do térreo possuíam dois dormitórios e todas dos 

pavimentos-tipo, três dormitórios. Todos os apartamentos tinham varandas na sala, voltadas ao 

norte.

A implantação dos dois blocos ao longo das vias, resulta numa disposição em forma de V, aberto 

para os dois edifícios projetados por Kneese de Mello. Como se pode observar num desenho da 

quadra, essa disposição é fundamental, não apenas para a integração dos edifícios, mas principal

mente para a integração espacial e visual das áreas livres. Talvez nesse caso, pela presença do esta
cionamento de veículos, a área livre não seja tão marcante como no projeto de Kneese mas sem 

dúvida, é também de uma qualidade rara. Vale frisar que, para a tipologia, a área dos apartamentos 
em questão, o tratamento das áreas comuns é exemplar nesse conjunto

Essa última versão do projeto compreende ainda dois outros conjuntos de três edifícios d 
deles, todos projetados em 1954.

car2-cohjuntoan*rosa
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0 segundo conjunto ocupa um lote com frente para a rua Dr. José de Queiroz Aranha e para a rua 
Prof. Aristides Macedo. São três pequenas lâminas paralelas entre si, com apartamentos no térreo 

e em mais dois pavimentos superiores, com acesso exclusivo por escadas. Os apartamentos são de 
dois dormitórios. Aqui também as lâminas fogem do alinhamento das ruas, evitando a orientação 
NS, uma rotação em sentido leste que garante melhor insolação às áreas molhadas e ao quarto de 

serviço. 0 projeto é do arquiteto Nelson Pedalini.

0 primeiro conjunto é do arquiteto Walter Kneese” e localiza-se na rua Wamosy, esquina com a 
rua Prof. Aristides Macedo. A implantação dos edifícios é definida em função da orientação solar, 

desprezando o alinhamento das ruas. Os apartamentos são de um ou dois dormitórios, em edifícios 
de quatro pavimentos, sem elevador.

14 A planta de prefeitura é assinada pelo 
arquiteto Mesquita.
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Fonte: POMMfF iv.hard; Oito, Christian 
Weissenhof 1927.11; ' notlem movement in 

architectuis ■ yo. lhe Uníversity of
- nicago Press, 1991.

CAR2-C0HJUKT0AHAR0SA



2.5. 0 WEISSENHOF SIEDLUNG DE STUTTGART E O CONJUNTO ANA ROSA
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15 BONDUKI. Nabil. Origens da habitação social 
no Brasil - arquitetura moderna, lei do inquilina 
to e dilusão da casa própria. São Paulo. Estação 
Liberdade / Fapesp, 1998. p. 182.
Ver também SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de A 
promoção privada de habitação económica e a 
arquitetura moderna 130-1964. São Carlos, 
Rima / Fapesp, 2002. p. 20 e 21.

No Conjunto Ana Rosa, a vinculação do projeto aos preceitos do Movimento Moderno, pode ser 
identificada, não apenas em relação aos distintos edifícios habitacionais, como analisamos acima, 
mas também em relação ao projeto do conjunto propriamente dito. A topografia, a dimensão e a 
situação da gleba, as distintas tipologias habitacionais empregadas e o grupo heterogéneo de 
arquitetos envolvidos no projeto do conjunto Ana Rosa, remetem, mais especificamente, ao con
junto construído para a II Exposição do Werkbund alemão em Stuttgart, durante o verão de 1927. 0 

Siedlung Weissenhof, como ficou conhecido, tornou-se o conjunto habitacional mais emblemático

"A influência dos Siedlungen e da arquitetura alemã do período entre-guerras é nítida na produção 
habitacional dos lAPs, tanto do ponto de vista programático como projectual. Mies Van der Rohe, Walter 
Gropius, Ernest May e Bruno Taut são os mais citados. Particularmente os conjuntos residenciais do 
IAPI, que buscavam economia e racionalização, atestam essa influência. (...) Os blocos laminares de 
três ou quatro pavimentos, com pouca ou nenhuma ornamentação, que caracterizam a produção alemã, 
foram muito utilizados nos projetos dos IAPs.’s

É possível afirmar que o modelo no qual está referenciado o Conjunto Ana Rosa tem origem nos 

conjuntos habitacionais europeus construídos no primeiro pós-guerra, principalmente na 
Alemanha. A influências dos Siedlungen sobre a produção da habitação moderna no Brasil já foi 
diversas vezes identificada. Comentando a relação com os projetos dos lAPs, Nabil Bonduki afirma:
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Fonte: FOMMER, Richard; Otlo, Christian.
Weissenhof: '777 and lhe modern movement in 

aKh:H’-hire. Chicago, The University of 
Chicago Press, 1991.

Haus 1-í Li>à».-g Mies van der Rcne 
Haus 5-9 Jacobus Johannes Pieter Oud
Haus IO Vetor Bourgeots
Haus II. 12 Adolt Gustav Schneck
Haus 13—15 Le Corbus-er e Pierre
Jeacnere*
Haus 16,17 Mfeiier Grop*us
Haus 18 Lucvwg H3beree:rner
Haus 19 Bruno Taut
Haus 20 Hans Poeízig
Ha js 21.22 Rcnarc Dõcker
Haus 23.2^ Max Taut
Haus 25 Adotf Radmg
Ha-s 26. 27 Josei Frank
Haus 28-30 Man Stam
Haus 31, 32 Peter Behrens
Haus 33 Hans Schanxin
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da arquitetura e do urbanismo modernos do primeiro pós-guerra, e, nesse sentido, é natural encon
trar suas influências em projetos, por toda parte.

"A exposição de Stuttgart apresenta ao público pela primeira vez. um panorama unitário do movimento 
moderno. 0 confronto direto entre obras de muitos arquitetos, provenientes de várias nações, evidencia 
os propósitos comuns mais do que as diferenças e torna visível a convergência substancial entre muitas 
pesquisas que têm origens diversas. (...) O Weissenhof pode ser considerado como uma representação 
alusiva da cidade moderna, e mostra, por meio da concórdia substancial entre as diversas con-

0 Weissenhof partiu de uma iniciativa de um grupo de arquitetos ligados ao Werkbund alemão, que 
vislumbraram a possibilidade de fazer uma exposição da nova arquitetura com os próprios edifícios, 
agrupados de forma a conformarem, por sua vez, um trecho de cidade. Embora esses arquitetos 
tivessem conseguido construir diversos conjuntos habitacionais nas grandes cidades alemãs, essa 
arquitetura ainda era vista com reserva pela maior parte da população. Os grandes conjuntos cons
truídos em Berlim e Frankfurt, projetados por arquitetos como Bruno Taut, Walter Gropius e Ernst 
May, correspondiam as aspirações de erradicar a carência habitacional decorrente do grande 
aumento da população urbana e da destruição das cidades alemãs durante a I Guerra. 0 Siedlung 
Weissenhof, não fazia parte de um programa governamental para a construção social, mas tinha o 
objetivo de divulgar amplamente e sensibilizar a população urbana para as novas possibilidades 
abertas pela arquitetura e pelo urbanismo modernos - o que deu aos arquitetos envolvidos possi
bilidades diversas de projeto. 0 sucesso dessa experiência comprova-se nos cerca de 500 mil visi
tantes que, durante pouco mais de três meses, percorreram a exposição.'6

16 POMMER, Richard; Oito, Christian. 
Weissenhof 1927 and lhe modern nwement in 
architecture. Chicago, The University of Chicago 
Press, 1991. p. 2.
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Fonte: POivil'.--:. Scbard; Otto, Christian.
Weissenhof 1627... • :s modern movement in 

architecnmi. ' '-:.tgo. The University of 
"hicago Press, 1991.

WALTER GROPIUS
Casa n‘ 16

MAXTAUT
Casa n” 23

Fonte: POMMER, Richar.1 ato, Christian. 
Weissenhof 1927 and the im\: movement in 

architecture. Chicago. - tjniversity of 
Chie. Press, 1991.
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17 BENEVOLO, Leonardo. Hislória da Arquitetura 
Moderna. São Paulo, Perspectiva, 1976. p. 458.

Os custos da obra foram integralmente assumidos pela municipalidade de Stuttgart e toda a orga
nização esteve a cargo do Werkbund, cujo diretor designado para a exposição foi Mies van der Rohe.

Richard Pommer e Christian Otto, em seu livro sobre o Weissenhof, reforçam esse aspecto unifi
cador de diversas tendências nacionais, que culminaria no Estilo Internacional. Os autores 
amparam-se nos argumentos de outros críticos como Charles Jenks, Willian Curtis, Reyner Banham 
e Phillip Jonhson. Assim sintetizaram a questão em 1947:

tribuições, a possibilidade de se atingir uma unidade mais vasta, na qual se compensem os diversos 
modos de projetar.'"'

"Weissenhofsiedlung proved to be lhe most important group ot buildings in the history of architecture. 
They demonstrated conc I usively that the various archite ctura I elements ot the postwar years had merged 
into a single stream. A new International order had been born.™

Mies convocou alguns dos mais respeitados arquitetos europeus para projetarem modelos ideais de 
habitação, capazes de sensibilizar o grande público para uma nova proposta social expressa nas 
diversas escalas do desenho: o desenho da cidade, da casa, do mobiliário, dos utensílios e equipa
mentos domésticos. Entre os arquitetos convidados estavam os nomes mais respeitados na 
Alemanha, como Peter Behrens, Bruno Taut, Walter Gropius, Hans Poelzig e o próprio Mies. Entre 
os estrangeiros estavam Le Corbusier e J.P Oud. Alguns jovens arquitetos, que alcançariam noto
riedade em seguida, também foram convidados, como o holandês Mart Stam e os alemães Ludwig 

Hilbersemeier e Hans Scharoun.

18 POMMER, Richard; Oito, Christian. 
Weissenhof 1927 and the modern movement in 
architecture. Chicago, The University ot Chicago 
Press, 1991. p. 3.
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MIES VAN DER ROHE 
tci.jc e de apartamentos ff 14
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Fonte: POMO<;; «-chard; Oito. Christian.
Weissenhof 192/•/< " >xiem movement in 

architecturs •: o. The University of
■ rago Press, 1991
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O conjunto de Corbusier é provavelmente o de maior impacto, com blocos elevados do solo, com 
proporções e cores incomuns na ocasião. Certamente Corbusier dispôs de um orçamento propor-

0 plano urbano foi adaptado por Mies van der Rohe a partir de estudos iniciados pelos arquitetos 

municipais. 0 conjunto deveria contemplar residências unifamiliares de até dois pisos e um edifí
cio de quatro pisos, que marcaria a volumetria do conjunto, projeto que Mies reservou para si. No 
desenvolvimento do projeto, um segundo edifício no extremo do conjunto foi projetado por Behrens 
e duas residências foram transformadas em rowhouses, abrigando quatro unidades cada, projetos 
que couberam aos holandeses Stam e Oud. Le Corbusier projetou dois edifícios - uma residência 
unifamiliar em três pavimentos e duas casas geminadas num bloco elevado sobre pilotis.

0 projeto de Mies van der Rohe e, principalmente, os de Corbusier se destacam no conjunto. O 
edifício projetado por Mies, espécie de espinha dorsal do conjunto, é uma lâmina de três andares 
(mais cobertura) embasada diretamente no solo. Os acessos aos apartamentos, seis por pavimen
to, são setorizados em três escadas independentes que evitam a circulação horizontal. Os aparta
mentos possuem variações quanto ao programa e à área, sem alterar contudo a simetria das 

fachadas. 0 edifício foi construído em estrutura metálica e integralmente revestido com argamassa 
pintada na cor branca, de forma que a estrutura não se evidencia na composição. Talvez por essa 

dicotomia entre estrutura e forma, atípica em seu trabalho, essa obra raramente é incluída nas publi

cações sobre o arquiteto.
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LE CORBUSIER
Casa sfn-o s asa dupla, rf 13 -15

Fonte: POMI■■ à-ard; Otlo, Christian.
WeisserM 1927. -odem movemenl in 

archilectu: „ ■: .ta The University of 
■i.ago Press, 1991.
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Colocada a importância do Weissenhof, acrescida da obra individual de cada um dos arquitetos que 
participaram do projeto, não é difícil identificar o quanto o conjunto Ana Rosa refletiu aspectos 

dessa experiência. 0 Weissenhof e o Conjunto Ana Rosa eram glebas em situações urbanas pouco 
densas (no caso do Weissenhof, na periferia de Stuttgart), ambos situados em encostas. O arrua-

Parte do Weissenhof, inclusive a casa projetada por Gropius, foi destruída nos bombardeios da II 
Guerra, período em que o bairro abrigou instalações militares. Os edifícios mais expressivos resis
tiram, foram sempre habitados e o bairro foi incorporado ao tecido urbano de Stuttgart. Hoje o 
Weissenhof, cuidadosamente restaurado, ainda surpreende pela qualidade do conjunto.

Os projetos dos holandeses J. P Oud e Mart Stam, conjuntos de quatro residências agrupadas num 
bloco horizontal, também são notáveis. Porém, o único projeto que propôs um sistema industrial
izado de construção foi a residência projetada por Walter Gropius, com estrutura de aço e espessas 
paredes de cortiça revestidas com chapas de fibrocimento. O restante das obras, menos expressi
vas isoladamente, acabam por reforçar o caráter algo anónimo desejado pelos arquitetos alemães 

nesse período.

cionalmente mais elevado que os outros arquitetos'9. Como era de esperar, foram as habitações que 
mais escandalizaram o público, com quartos abertos em mezanino, corredores de 70cm de largu
ra, janela em duplo pé-direito etc. São construções que explicitam os “cinco pontos" enunciados 
logo em seguida ao projeto: pilotis, teto-jardim, planta livre, janelas horizontais e fachada livre.
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Fonte Pít.t.-iard, Otto, Chnstian.
Weissenhoí 1927 ■ • • - > aodern movemenl in 

atchiteauí:’. . ,:go. The University of 
ãiiicago Press, 1991.

Fonte: POMMER, Richard; Oito, Christian.
Weissenhol 1927 and lhe modem movemenl in 

architedure Chicago, The University of 
Chicago Press, 1991.

-•.ARTSTAM
Casas geminaria... rT 28 - 30

J. POUD
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0 Conjunto Ana Rosa também foi desenvolvido com variações tipológicas envolvendo residências 
unifamiliares isoladas e geminadas, além dos edifícios de habitação coletiva horizontais que dis

pensam elevador.

No caso específico do conjunto Ana Rosa, a experimentação ficou evidentemente limitada por tratar- 
se de produto para venda no mercado imobiliário. De maneira geral, todos os edifícios foram con
struídos de maneira pouco diferente da tradicional. Ainda assim, algumas soluções surpreendem, 
como o esquema de circulação dos edifícios projetados por Kneese de Mello, Salvador Cândia e 
Crocce e Aflalo. Mas fica claro o esforço em modular as estruturas, padronizar componentes cons

trutivos (caixilhos principalmente) e simplificar os acabamentos.

mento em ambos os casos não era formado por uma malha regular, o que definiu terrenos de divisas 
irregulares. Ambos foram concebidos por vários arquitetos, projetando para condições específicas, 
buscando respostas singulares para cada situação - programas e terrenos distintos gerando tipolo- 
gias também distintas. Entre as características mais marcantes estão as implantações, menos 
dependentes das divisas do lote e mais vinculadas às questões de topografia e insolação das 
unidades, a resolução do programa em volumes regulares e a preferência por espaços livres, flui
dos e contínuos.
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Apesar de notarmos uma maior aproximação do mercado imobiliário em relação aos arquitetos 

modernos, de maneira geral nos anos 50. o Conjunto Jardim Ana Rosa é um projeto singular na 

totalidade dessa produção: pela tipologia e pelo porte do empreendimento. 0 conjunto tem uma 
extensão que permite a proposição de uma idéia de cidade; o embrião de uma morfologia que pode
ria ter ser ampliaoa para além dos limites desse empreendimento. É um importante exemplo de 

como a habitação é o grande responsável pela caracterização do tecido urbano. Foi concebido 

como um conjunto de classe média, com um padrão de edifícios sem elevadores e que na sua 

maioria não possuem vagas para automóveis. Descarta o raciocínio de construção de uma cidade 

projetada lote a lote, reúne soluções arquitetônicas diversificadas, podendo definir-se num exercí
cio de concepção de um bairro moderno, exemplo de um novo raciocínio de ocupação da cidade, 

como fizeram no Weissenhof, na Alemanha. Incorpora o uso comercial à habitação, compreenden
do a hierarquia entre as vias, e suas distintas vocações. Trabalha com uma densidade habitacional 

média (coeficiente de aproveitamento 2), prevendo áreas livres e de lazer, arborizadas, de rara qual

idade. O conjunto Residencial Jardim Ana Rosa é um dos poucos exemplos efetivamente construí
dos de um conjunto de edifícios que configura um padrão urbano que a cidade de São Paulo pode 
ria ter assimilado, em bairros de menor densidade, e terminou por negar.

O conjunto Residêncial Ana Rosa merece atenção, não apenas por reunir bons projetos de arq t 
tura mas, principalmente, por trazer nele um projeto de ocupação da cidade

CAR2-C0NJuHT0AMAPi0sa
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PLANTA DE UMA RESIDÊNCIA 
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Arq. Plínio Croce e Arq Roberto Aflalo 
Fonte: Revista Acrópole 1951 n.156

, * |

? llun

Wti»

rn i i i i i ! i i i i i ttt 
!>. iI ■ t-l-H'j-

f IrWr
I M i i i i i, i i Í Idi i r II

I ; H TnTmTí .i I ! f



%

ERSPECTIVA

124
COHJUHTO AH* ROSA

I

FEANTA DE UMA RESIDÊNCIA 
Arq. rroce e Arq. Roberto Aflalo 

Fort. Acrópole 1951 n 156



WM

Jr

PERSPECTIVA

1
ri.

'iás=j?
Jl

irrf. 35jp.

esc 1.,00

125CAR 2 - CONJUNTO ANA NOS*

PLANTA DE UMA RESIDÊNCIA
Arq. Walter Russo
Fonte: Revista Acrópole 1951 n.t 56
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PLANTA DE UMA RESIDÊNCIA
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Fonte: Revista Acrópole 1951 n.156
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ARO. ABELARDO DE SOUSA 
Versão inicial Folha 31 
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ARQ. ABELARDO DE SOUSA 
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ARQ. PLÍNIO CROCE E ROBERTO AFLALO 
Perspectiva
Fonte: Revista Acrópole 1951 n.156
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ARO MM OROCE E ROBERTO AFLALO 
Planta de uma unidade 

tsusta Acrópole 1951 n. 156
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ARQ, PLÍNIO CROCE E ROBERTO AFLALO 
Pavimento tipo 
Corte Transversal
Fonte: Revista Acrópole 1951 n. 156
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ARO. EDUARDO KNEESE DE MELLO 
Fonte: Revista Acrópole 1954 - n" 182
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processo 0037221 - 1952 
Bloco B - corte transversal 
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ARO. EDUARDO KNEESE DE MELLO 
processo 0037221 - 1952 
Bloco B - elevação norte 

elevação sul 
escala 1.200

rsSfci -

iflBB

x-

<> <



c

T

4j

166

ri

ARO. EDUARDO KNEESE DE MELLO 
processo 0037221 - 1952 

Bloco 0 
escala 1:500

1 
i 

I

I

----
-c-LI-h n-

ri

-Li u - CT 
u

"LI
.—•-fr*---- ",

J U
J

i_ »•

liLí
L’

1 1" ,

pL4NT.-. S . ■■ T C S Íc-7 I 
PROjtTO Pont ,i ccr; A;, OE um C0t< - k 

juuto oc APASTAvcnrcs. <.c j a r d i w 
ANA k O ■) A, CAPITAL, OC r*O
PPlEOtCC CO BAUCC- : c’‘t--.’.IO -AR &RAS1LCIHO

“^•cokiuhtoanarosa

..Z-ie>
coRTc-ee-csc



escala 1:500

D

IS

-ir- X

a toy-yto «Ht.t SC Ot MtLLO - ■ ■

PLANTAS ■ CORTES

h
jH

S’

Z ■ r -■-•

167CAR 2 • CONJUNTO ANA ROSA

--x’

II

—

ARO. EDUARDO KNEESE DE MELLO 
processo 0037221 - 1952 
Bloco D

*j«ÍV*O0

p <■ 
h ■“Í Á fr, ,- iLe

—
4í;ti '

i

3F

gi,iRJ

FAOJCTO PAU* CtXStAUÇiO IX UW COXJUM.
TO OC APANUHL1TOS IO AAJ<S«M AHA 
«OS*. HC3TA CAPITAL. X P»OP»1CO*C< t»
BANCO HITOTCCABIO LA» S«AS>LCI*O



E

4

^-1

168

■

!rTl
V|i~r'

ARQ EDUARDO KNEESE DE MELLO 
processo 0037221 - 1952 

Bloco E 
escala 1:500

k; l-py 1 Vi L_i ■>I fjt 1 -i 1

.PiTWl p,i/ L pJJ !

1W

• •

íSuíãii 
fegvsçvt

" J

h
il

i

fci*«po_5Hrrs£_

UiilíJ 

: : Í i
u t

C«2-COHJUHTO«ARI)SA

pui H TAS - CORTES 

’''ÃÍÍ~Í'CÕ-45T«JC.\C Cl .V - 
.JliTO Ct AI-ARTAMChtqs, ;,0 J Hf, - 
‘ “ • 0 * i.ntST/cafrA.. de 5 

|f».tM0C 00 W<C0 nHiTtCi». .C« e-.Z



F

.Jj..
SUL -ESG I 100

' ICO

LcSr
fro .■£ ro

’»■

BE®
CORTE

169CAR2-CONJUNTO ANA ROSA

I .

ARO. EDUARDO KNEESE DE MELLO 
processo 0037221 - 1952 
Bloco F 
escala 1:500
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ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 0123360 

Primeira versão-1954 
escala 1:1000
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ARQ. SALVADOR CÂNDIA 
processo 0123360 
Primeira versão -1954 
Bloco inferior 
escala 1:500
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ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 0123360 

Primeira versão -1954 
Bloco superior - plantas 

escala 1:200
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ARQ. SALVADOR CÂNDIA 
processo 0123360 
Primeira versão -1954 
Bloco inferior - plantas 
escala 1: 200
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ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 

Versão Final -1960 
Implantação 

escala 1:1000
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ARQ. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 
Versão Final -1960 
Bloco superior 
escala 1:500
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ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 

Versão Final -1960 
Bloco superior 

escala 1:500
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ARQ. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412- 1960 
Folha 5 ■ Bloco superior 
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ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 

Versão Final -1960 
Bloco Superior 

Planta 
Corte Longitudinal (A) 

escala 1:200
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ARQ. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 
Versão Final -1960 
Bloco Superior 
Corte Transversal (B) 
Elevação 
escala 1:200
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processo 085412 

Versão Final -1960 
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escala 1:500

2’L. ““ ' 1 "A

m Vl.di.
3 Klr

S=£=J- I -........... ;

I taUMem uwu •UM' ••Klluwatui w H«

Lí -
UíAd~;.

•1i?C77T™4

II

Md



'10

RUA ALCEU WAMOSY

189CAR 2 • CONJUNTO AN* BOS*

ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 
Versão Final -1960 
Bloco inferior 
Plantas 
escala 1:200 A 
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ARO. SALVADOR CÂNDIA 
processo 085412 

Versão Final -1960 
Bloco inferior 

Corte Longitudinal 
Corte Transversal 

escala 1:200
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Versão Final -1960 
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foto: arquivo pessoal
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ARO WALTER KNEESE 
processo 0043703 

Primeira versão -1952 
Implantação Blocos 1, 2 e 3 

escala 1:500
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ARQ. WALTER KNEESE 
processo 0043703 - 1952 
Primeira versão -1952 
Elevações Blocos 1, 2 e 3 
escala 1:500
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pavimento tipo

cohjuhto aha rosa

Bloco 3 
foto: Mariana Souza

ARQ WALTER KNEESE 
Versão Final - Bloco 3 
planta - escala 1:200

Fonte:.? •' ' Maria Ruth Amaral de. A pro- 
mop ■ de habitação económica e a 
arquii:: ...' .Perna 130-1964. São Carlos,

mííia / Fapesp, 2002. pag. 287
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ARQ. NELSON PEDALINI 
ioto: Mariana Souza
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3.1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

207CAR 3 - 0 EDIFÍCIO COPAN

Paradigma ou um edifício de exceção? Poderia ser tomado como um modelo de urbanização? 
Inegável é que o Copan seja um marco urbano de São Paulo, um exemplo que merece atenção den
tro da estrutura consolidada da cidade que hoje podemos observar.

1 No livro de Josep M. Botey a data atribuída ao 
projeto do Copan é 1950, diferentemente das 
outras publicações a que tivemos acesso. Cf. 
BOTEY, Josep M’. Oscar Niemeyer - Obras e 
projetos. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 
1996. p. 64.

Endereço: avenida Ipiranga, região central, coração da capital paulista. O maior edifício residencial 
djLS.ãCLPaulo, o edifício Copan foi projetado em 1951 ‘ pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi implan
tado num terreno de grandes dimensões (para os padrões de lotes do centro) e formato irregular, 
delimitado pela avenida Ipiranga e rua Araújo. Compreende um programa eminentemente urbano, 
com grande diversidade de usos, compreendidos numa solução arquitetônica que levou ao limite a 
relação do conjunto com a cidade. Uma construção de altíssima densidade, composta no projeto 
original de dois edifícios: um destinado a ser hotel e o segundo, de maior dimensão, à habitação. 
Os edifícios têm embasamento configurado como galeria, ambas ocupadas por comércio e 
serviços. 0 térreo é integralmente irrigado por várias vias de pedestres e uma rua de automóveis (a 
rua Vila Normanda), desenhadas pelo arquiteto; as vias de pedestres e a rua cruzam todo o terreno 

e ligam-se às calçadas e às ruas do entorno.

0 Copan articula assim um interessante emaranhado de vias, de passeios urbanos; o piso das 
calçadas invade o interior do edifício, configurando as circulações das galerias; as galerias são 
tratadas efetivamente como.extensão da cidade, numa continuidade plena dó espaço público. 0
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De acordo com projeto original, todo o embasamento (sob as duas lâminas) é concebido como uma 

unidade, o que significa dizer que a rua Vila Normanda não separa os edifícios, mas os conecta; são 

previstas lojas nas duas laterais da rua, desenhada como um trecho descoberto de uma única gale

ria. No nível do terraço, há também um tratamento conjunto: os terraços ligam-se mediante uma 

passarela sobre a rua.

0 Copan, com seus diversos programas, é desenhado como um trecho de cidade; mais do que um 

edifício, pode ser entendido como um complexo equipamento urbano. 0 subsolo é ocupado por um 

estacionamento com dois pavimentos, e o embasamento do edifício organiza-se em vários níveis-

0 edifício destinado a hotel foi substituído por uma sede de banco, o que implicou uma modifi

cação completa no programa do embasamento comprometendo a integração e continuidade entre 

eles. Essa alteração do projeto enfraquece a idéia de conjunto, apesar de terem sido preservadas a 

implantação e a volumetria original do hotel. Hoje, o que conhecemos como Copan restringe-se ao 

edifício habitacional, com seu respectivo embasamento. 0 projeto do edifício do banco é de auto
ria do arquiteto Carlos Lemos e o edifício foi inaugurado em 1966.

desnível oe  metros entre a rua Vila Normanda e a rua Araújo é resolvido dentro da própria 

galeria: as:. ::ões são como mas inclinadas, cercadas por lojas, cujas soleiras 'acertam' as 

diferenças de ctas. Niemeyer traz para dentro do edifício não apenas as vias públicas, mas a 

própria geografia da cidade, permitindo a continuidade do território.
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3 WISNIK. Guilherme. "A construção da beleza 
leve" in Sinapse n". 13 - caderno especial do 
jornal Folha de S. Paulo (29 de julho de 2003), 
p. 35.

2 Dado fornecida pelo atual Síndico do edifício. 
Affonso Celso Prazeres de Oliveira, em entre
vista realizada em março de 2004

térreo e sobreloja com comércio, serviços, cafés, restaurantes e um cinema (hoje ocupada por uma 
igreja) e no último nível, o terraço, que de acordo com o projeto original deveria conter áreas de 
lazer e de convivência, além de acessos ao cinema e lojas. A lâmina habitacional é ocupada por 
1.160 apartamentos, compreendendo uma população de cerca de 5 mil pessoas’, número de habi
tantes equivalente à população de uma pequena cidade. O projeto original previa, na cobertura, um 
teto-jardim - como uma praça pública dentro do edifício. Como comentou o arquiteto Guilherme 
Wisnik, o Copan "tornou-se um exemplo paradigmático de edificação urbana, por concentrar grande 
diversidade de equipamentos, como habitação, escritórios e comércio, configurando-se como uma 
'cidade vertical'".’

0 Copan merece atenção especial pela amplitude do programa, sobretudo em relação à diversidade 
de habitações. Ao longo da extensa lâmina curva, distribuem-se apartamentos com áreas privativas 
que variam de 32 m2 a 180 m2. Há duas tipologias, de menor área, que ocupam uma porção bas
tante expressiva do edifício (quase 50% da área do pavimento-tipo), representando uma quantidade 
significativa de habitações económicas. São 448 apartamentos do tipo quitinetes e 192 aparta
mentos de um dormitório integrado com a sala, uma quitinete mais generosa. A mistura de class
es é uma realidade. Pessoas de diversas faixas de renda possuem o mesmo endereço, habitam o 
mesmo edifício. Um edifício cuja fachada não revela diferenças; ao contrário, é um projeto que bus

cou a indistinção, a uniformidade da lâmina.
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4 0 Copar: asta inscrito no Guinness Book como 
o maior ,::o habitacional do mundo.

GEGRAN - Implantação
Escala 1:2000_

J r. I í i

A empresa.... ■ . ■■reios definiu um código postal exclusivo para o conjunto. Além de ser o maior 

edifício hcd--.- ■" oe São Paco, o Copan é classificado como o maior do mundo1.
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EDIFÍCIO COPAN
Planta do projeto original
Fonte: Revista L Architecture aujourd 'hui 
42-43/1952
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C. Plan cV 
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EDIFÍCIO COPAN 
Planta do térreo doprojeto original 

Fonte: Revisla L Architecture aujourd 'hui 
42-43/1952
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O Copan fo; ■ ?i"dimsnto da CM (Companhia Nacional de Indústria e Construção), responsável 

também pela construção do edifício. Orozimbo Roxo Loureiro, proprietário do BNI (Banco Nacional 

imobiliário) tundou a CNi para viabilizar a realização de empreendimentos imobiliários, especial

mente habitacionais, na cidade de São Paulo. Loureiro tinha como sócio Octávio Frias, dono do jor-

A empresa americana desenvolveu um programa multifuncional, nos padrões nova-iorquinos e con

tratou um projeto de um arquiteto americano. Quando o projeto chegou ao Brasil, não foi bem visto, 

nem do ponto vista das soluções formais, nem em relação ao custo da construção. Carlos Lemos

6 Entrevista com o arquitcv ;aflos Lemos, rea
lizada em março de 20C<

A CNI planejou um grande empreendimento, 0 Maciço Turístico Copan, para lançar na ocasião das 

comemorações do IV Centenário de São Paulo, como se lê em depoimento do arquiteto Carlos 

Lemos, arquiteto coordenador do escritório de Oscar Niemeyer em São Paulo, no período de desen

volvimento do Copan: "nas proximidades do festejo do IV Centenário, [a CNI] anteviu a possibili

dade de fazer um grande negócio. Eles imaginavam um maciço turístico e, para isso, o BNI não 

tinha dinheiro suficiente, então ele se associou a um firma americana"1. Da associação com a 

Intercontinental Hotels Corporation de New York’ (que viria a ser responsável pela administração do 

empreendimento), foi criada a Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo. Daí o nome Copan: 
junção da primeira sílaba de Companhia e de Pan-Americana.

7 Empresa associada a Par-American World 
Airways, segundo Denise Xavier Mendonça. 
MENDONÇA, Denise Xavier de. Arquitetura 
Metropolitana - São Paulo década de 50. 
Dissertação de mestrado apresentada à EESC - 
Escola de Engenharia de São Carlos, 1999, p. 
99.

Oscar Niemeyer C 
Paraíba, em Guam':: ■ 
ras quadrados. (..;. . empreendimento foi 
concebido por Orem- ' Soxo Loureiro (...). 
p. 1. LARA, Douglas noo Roxo Loureiro', 
artigo veiculado pela mi ‘ 
(usinadeletras.com.bú

5 A CM responsável também pela con
strução Sáo Paulo.de outros edifícios 
habitacm importantes nesse período: 
Galeria ■ nc (Oscar Niemeyer), Edifício 
Montreal Niemeyer 1950). Edifício 
Triângulo ;■ 'msmeyer) Edifício Eiffel (Oscar 
Niemeyer. Três Marias (Abelardo de 
Souza), em, . . : ôes Unidas (Abelardo de 
Souza), tua. Proietado também por 

; instruiu um Hotel em 
GuaralingueL - r rio Paraíba 'Tombado 
pelo Patrimên: ■ aorico, este espaço, 
construído na d<; . 50 foi projetado por

? al hotel do vale do 
Merece 600 mil met-

Paulo.de


recorda:

215CAR 3 - 0 EDIFÍCIO COPAN

-V'

8 Entrevista com o arquiteto Carlos Lemos rea- 
lizada em março de 2004.

Quando a CNI assumiu o empreendimento, sem parceria estrangeira, ocorreu uma alteração signi
ficativa no programa. Segundo depoimento de Lemos, foi reduzida a importância do hotel no 
Conjunto: "0 Hotel iria consumir todo o dinheiro. Era um hotel de cinco estrelas, que predominava 
no conjunto. Então pensaram em fazer o contrário: mais apartamentos para vender e menos quar
tos de hotel". Além disso, alterou-se o próprio programa habitacional; foi proposto o desenvolvi
mento de um projeto com apartamentos de distintas dimensões:

A sociedade entre a CNI e a empresa norte-americana foi então desfeita, e o arquiteto Oscar 
Niemeyer, responsável pelo projeto da mais importante obra comemorativa do aniversário de São 
Paulo, o Parque do Ibirapuera, foi escolhido para desenvolver o conjunto.

9 Entrevista com o arquiteto Carlos Lemos rea
lizada em março de 2004.

"Eles tinham muita experiência, fizeram o projeto e mandaram para cá. Um projeto complicadíssimo e 
de uma arquitetura altamente duvidosa. O [Orozimbo Roxo] Loureiro torceu o nariz, porque aquilo náo 
tinha um apelo brasileiro, era de tijolo à vista, um negócio complicado. Um neo... como se fosse um 
art déco disfarçado, misturado com tijolo à vista. Viram que aquilo seria difícil de vender. Os aparta
mentos tinham plantas bem esquisitas também. E o orçamento ficou caríssimo.1'

Como naquele tempo não havia pesquisa de mercado, e era o começo daquele boom dos apartamen
tos, descobriram que o apartamento com sala/quarto ou quitinete...tinha vários nomes, vendia que nem 
pão quente. Tudo o que se oferecia, vendia facilmente. E o Loureiro achou - não só ele, mas o Frias, 
que era sócio dele também -, acharam prudente e engraçado fazer um programa dos mais variados: 
apartamentos de sala-quarto, depois de dois quartos, depois de três quartos, quatro quartos etc."9
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administração, criou uma forma de lançamento segundo a qual o condómino adquiriria - direta

mente do proprietário do imóvel ou do empreendedor imobiliário - uma parcela do terreno (cota

ideal) e se obrigaria a pagar todos os custos relativos aos projetos e obra, acrescidos de uma por

centagem - em geral de 15% a 20% -, a titulo de administração das edificações e do condomínio”.

ilação, ainda mais 
esperar um prazo

■do na o jç São Paulo em 1952 e no final desse mesmo ano as obras 

■ oreendi^emo foi feito de acordo com o chamado “preço de custo"" e rapida- 

3 a maior parte das unidades. O empreendimento imobiliário a "preço de custo" foi 

uma alternativa que o mercado encontrou, às condições do lançamento a preço fixo. Esse tipo de 

empreendimento, que resultou do desenvolvimento de um modelo já existente de construção por

Em 1956. a CNI, ainda abalada com a intervenção no banco, elaborou um folheto impresso para 

esclarecer a situação da empresa aos seus clientes, procurando tranqúilizá-los em relação á con
tinuidade das obras:

“Os acontecimentos que envolveram o BNI, culminando com o seu fechamento em fins de 1954 tiver 
am reflexo negativo no andamento dos negócios da Companhia, traduzindo-se na quase paralisação das

11 Por este proces ■■ . . ço de custo), o lucro 
do empreendedor materializa mediante 
a venda da cota ide.v.. eno - era preserva
do. enquanto o adqu. -uijeito às variações 
de custos decorrente;• 
acelerada, era obrigado.
muito grande para recel® . i.mdade pronta.
O Lançamento a Preço FU.. por sua vez. é uma 
modalidade de empieeniti, t.-nto imobiliário em 
que o empreendedor comoicializa a unidade a 
prazo, a preço determinado, sem qualquer rea
juste. Nas décadas de 50 c 60. com a ocorrên
cia do processo inflacionário, os valores rece- 
biveis se deterioraram no tempo, causando, na 
maioria dos casos, paralisação das obras , 
descontinuidade do empreendimento e. por 
vezes, a falência do empreendedor. Isso acabou 
por conferir um caráler de perversidade à 
modalidade do preço fixo nas vendas a prazo, 
em que de um lado o comprador-alvo necessi-

1 empreendimento a preço de 
custo seio. . ■? qual o empreendedor adquire o 
terreno. :. ,:.i o projeto e responsabiliza-se 
por obter ações. Os compradores são 
denominad. : .«as, e pagam parcelas refe
rentes a esse: . ■.'lixos, somados aos gastos 
com a obra imente dita, mais cerca de 
10% referent; ; ■ ■ i..'s de administração. Os 
gastos são ca!,- a- mês a mês e repassados 
aos comprado,-ir

Em 1954 houve uma intervenção do Banco do Brasil no BNI, o que levou à retração drástica das 

obras do Copan. O Banco do Brasil, a primeira coisa que fez foi mandar parar a obra do Copan. 

Estavam sendo feitas as fundações (...) Já estavam lá os tubulões, já tinham tirado toda a terra do 

subsolo, acho que chegaram a fundir uma laje; eu não me lembro mais com precisão. Então os 
condóminos se reuniram para tentar continuar o sistema cooperativista do condomínio"
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Em 1970, dezoito anos após o início, a obra estava praticamente concluída ("pois completamente 

nunca chegou a ser"").

Além da divisão dos apartamentos dos blocos E e F, o banco solicitou a substituição do edifício 
destinado ao hotel por uma sede do próprio Bradesco, substituindo o embasamento de acesso 

público, por uma agência bancária.

Logo após o Bradesco assumir o empreendimento, o banco retomou os apartamento dos propri
etários inadimplentes e solicitou que se fizessem várias alterações no projeto, que terminaram por 
comprometera qualidade do edifício.

As obras arrastaram-se até 1957, quando o Bradesco comprou o BNI e a CNl e, por consequência, 
assumiu a construção do Copan.12 Folheto da Companhia Nacional de Indústria e 

Construção (CNl), 1956, sem número de página.

lava de prazo para adquirir a propriedade, e de 
outro lado o processo inflacionário encarregava- 
se de tornar as prestações insuficientes para 
garantir as obras e gerar lucros.
A implantação do Sistema Financeiro da 
Habitação, possibilitando o lançamento de 
empreendimentos a preço fixo corrigido mone
tariamente, foi importante mudança estrutural, 
para alguns segmentos de mercado.

obras sob sua administração, por força de compreensível retração nos pagamentos por parte dos sub
scritores das incorporações. (...) Por oportuno convém esclarecer, ainda uma vez, que as relações entre 
o BNI e a CNl limitam-se ao fato de ser aquele Banco o maior acionista dessa Companhia e de lhe haver 
entregue a administração de seus imóveis e das incorporações que promovera. A liquidação extra-judi
cial do BNI não implicaria, como infundadamente se propalou, o encerramento das atividades 
da CNl".’2

13 Entrevista com o arquiteto Carlos Lemos rea- 
lizada,em março de 2004

14 Segundo o sindico do Copan, Affonso Celso 
Prazeres de Oliveira, o edifício começou a ser 
ocupado em 1963, com a inauguração parcial 
do edifício: "naquela época foram abertos os 
blocos A, B, E e parcialmente o C" (em entre
vista concedida à pesquisadora, em março de 
2004). Ainda de acordo com a mesma fonte, o 
primeiro Habite-se foi concedido mals tarde, em 
1966, e o último, já em 1977.

'"Primeiramente o Bradesco devolveu o dinheiro aos compradores endividados e recuperou os aparta- 
J mentos. Pelo contrato, esses compradores poderiam receber o dinheiro aplicado corrigido, mas de 

qualquer forma perdiam o apartamento. Com isso, o Bradesco recuperou oitenta por cento do prédio, 
talvez até mals. Cada um dos apartamentos maiores foi dividido em três unidades menores".13
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Hoje, o embasamento do Copan é ocupado por uma grande variedade de lojas, alguns restaurantes
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A organiz?:. . ; do projeto foi definida já no momento em que foi proposto um novo desenho 

para o terreno , :;'quiteto dividiu o lote original em dois, com o projeto da rua Vila Normanda (nome 

atribuído em função da vila que ocupava o lote vizinho ao Copan), estabelecendo uma ligação entre 

a avenida Ipiranga e a antiga rua Vila Normanda. É uma rua sinuosa que organiza a implantação dos 

dois edifícios e que compõe o conjunto. Niemeyer desenhou, assim, de um lado, um lote pequeno 

e estreito o suficiente para a implantação de uma lâmina regular, do outro, um lote maior que rece

beria o bloco principal, uma lâmina curva, com desenho bastante adequado à grande irregularidade 

das divisas de fundo do terreno, como enfatiza Lemos: "E aquele 's1, não é gratuito, não. Ele está 

concordando com as irregularidades das divisas posteriores. Ele se harmoniza muito bem com 

aquilo"1. 15 Entrevista com o -Carlos Lemos rea
lizada em março de ■

A alteração no projeto do edifício destinado ao hotel e da instalação da agência bancária no térreo 

teve consequências enormes para o funcionamento do embasamento de todo o conjunto. Como o 

Copan não está implantado numa quadra inteira, com ruas de todas as faces do terreno, o fato de o 

embasamento do atual Bradesco não ter acesso público, afasta um trecho do embasamento do 

edifício residencial do fluxo de pedestres da avenida Ipiranga. A agência do Bradesco bloqueia a 

permeabilidade do térreo, tirando a vitalidade da área comercial voltada à rua Vila Normanda
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16 Página na Internet, do edifício Copan 
(http//www copansp.cotn.br) p. 6.

0 Copan possui 300 vagas de automóveis, distribuídas em dois níveis de subsolo, que perfazem a 
área de 12.144,00 m2». 0 terreno possui 6.248,85 m2, com área construída total de 115.000 m2 
(de acordo com o projeto que estava sendo construído pela CNI)1'. As alterações nas áreas, depois 
que o Bradesco assumiu a obra são inexpressivas, de forma que podemos concluir que o coefi
ciente de aproveitamento do Copan é cerca de 16 (ou seja a área construída, excluindo a garagem 
no subsolo é de 16 vezes a área do terreno) - um número expressivo, quando cotejado com os 
índices da Legislação de Uso e Ocupação do Solo de 1972.

0 terraço está fechado e o mezanino ainda funciona como apoio de algumas lojas e restaurantes, 
restando apenas uma pequena área aberta ao público. As escadas rolantes que davam acesso ao 
mezanino e ao cinema nunca foram construídas. 0 terraço do embasamento foi bastante alterado 
em relação à proposta original: uma empresa comprou a área e avançou o fechamento até o limite 
da projeção da lâmina. 0 jardim também nunca foi executado.

(o maior deles voltado para a calçada da avenida Ipiranga), dois cafés (entre eles, o Café Floresta, 
um dos cafés mais tradicionais da cidade) e um cinema que, como foi dito antes, foi transformado 
em igreja.

17 Esses dados foram obtidos no já citado fo
lheto da CNI, onde há uma descrição precisa do 
programa que continha o projeto que estava 
sendo executado até 1957: "0 edifício, cuja 
construção está sendo levada a efeito em te
rreno com área de 6.248.85 metros quadrados, 
conterá 896 apartamentos de variados tipos e 
tamanhos, 109 lojas, 1 restaurante, 1 cinema, 1 
teatro e dois subsolos de garagens coletivas, 
além de dependências e áreas de propriedade 
comum, totalizando cerca de 115.500 metros 
quadrados de área construída e aproximada- 
mente 81.500 metros quadrados de área útil."

copansp.cotn.br
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Entre as diversas modificações sofridas pelo projeto, a planta do andar-tipo é uma das mais rele 
vantes. Enumeraremos algumas alterações significativas:
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A lâmina ‘amentos está dividida em seis blocos, denominados blocos A, B. C, D, E e F. 

Eles foram ; aos de acordo com a área e o programa dos apartamentos. 0 bloco A abriga os 

apartamentos de dois dormitórios, com área de 90 m2 (são duas unidades por pavimento, local

izados na extremidade nordeste da lâmina). O bloco B é o setor das quitinetes e dos apartamentos 

com o dormitório integrado à sala. Ele possui uma prumada de circulação vertical com cinco ele

vadores e uma escada de segurança que se localiza em um volume independente. A prumada 

conecta-se com o edifício mediante um conjunto de rampas, o patamar dos elevadores e das 

escadas está defasado meio nívei da cota dos apartamentos, de modo que as paradas são reduzi

das pela metade, aumentando a velocidade do deslocamento vertical; uma solução bastante efi

ciente para um bloco com 20 unidades por pavimento, num edifício de 32 andares. No bloco C 

localizam-se 64 apartamentos de três dormitórios (mais um de serviço); são apartamentos que vari

am de 130 a 147 m2. O bloco D também possui apartamentos de três dormitórios (mais um de 

serviço), mas com área superior (180 m2 por unidade. Os blocos E e F somam um total de 328 

unidades com plantas variadas. Os blocos A, E e F possuem escada de segurança em formato cara
col, localizadas fora da lâmina.
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- os blocos E e F tinham ocupação bem diferente do que foi construído: eram os maiores aparta
mentos do conjunto, com unidades de quatro dormitórios (mais dormitório de serviço). As plantas 
foram alteradas, quando o Bradesco assumiu o empreendimento, depois da obra começada, o que 
ajuda a explicar a baixa qualidade do projeto dos novos apartamentos.

- não existia o bloco A; portanto, o bloco das quitinetes e apartamentos com quarto integrado à sala 
era maior. Havia dois tipos diferentes de quitinetes nesse bloco (as de maior área voltadas para a 
fachada da rua Vila Normanda, e as menores para a fachada posterior); todas tinham plantas bem 
diferentes das atuais, com acesso independente à cozinha e ao banheiro;

- no projeto original, os apartamentos não possuíam duas fachadas. Havia uma circulação horizon
tal que percorria toda a extensão do edifício. Havia a circulação central no trecho das quitinetes 
(permanecendo na situação atual), que a partir da prumada de elevadores, passava para a fachada 
voltada ao interior da quadra (face sul), havendo uma interligação entre todos os blocos e todas as 
escadas de segurança;



3 blocos ds apartamentos (situação atual)Quadre resun

ÁREA(M)BLOCO li..

90A õ~
Quitinete32B 448

48192

C 130/14764

D 64 180

variadaE 64

variada64

variadaF 96
variada64 1 dormitório, sala, cozinha, 1 sanitário
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18 Cf. MENDONÇA, Denise Xavier de. 
Arquítelura Metropolitana - São Paulo década de 
50 Dissertação de mestrado apresentada à 
EESC - Escola de Engenharia de São Carlos, 
1999.

1 dormitório de serviço

3 dormitórios, sala, cozinha, 3 sanitários,
1 dormitório de serviço

Quitinete

1 dormitório integrado à sala, cozinha, 1 sanitário

3 dormitórios, sala, cozinha, 3 sanitários,

1 dormitório, sala, cozinha, 1 sanitário
Quitinete

PROGRAMA

2 dormitórios, sala, cozinha, 2 sanitários, área de serviço

O edifício Copan foi o primeiro edifício aprovado pela prefeitura de São Paulo com sanitário inter

no (com ventilação forçada). A demanda por apartamentos do tipo quitinetes, um grande produto 

imobiliário no período, foi descoberta por acaso na tentativa de vender quartos de hotel e, por 

algum tempo, foram construídos edifícios com quitinetes e aprovados como hotéis» - reflexo da 

legislação que não permitia, no caso de edifícios residenciais, sanitários ventilados por duto, o que



___a

225CAR 3 - 0 EDIFÍCIO COPAH

--------------------------------------------------------■ ' .

No edifício Montreal, na esquina da avenida Ipiranga com a avenida Cásper Libero, em 1950, um 
ano antes do projeto do Copan, Niemeyer já havia desenvolvido plantas de quitinetes, mas ainda 
sem a permissão da legislação. O "processo de aprovação desse edifício residencial é uma história 
conturbada. Inicialmente, em 1950, foi solicitada a aprovação para um hotel, artifício utilizado na 
época como forma de burlar a legislação e conseguir maior ocupação pela alteração de áreas mín
imas por cômodo e da distribuição interna dos apartamentos, possibilitada pela ventilação indireta 
nas áreas de banheiro"'’. O Montreal terminou por ser construído com sanitários na fachada.

inviabilizava uma planta como a de uma quitinete, que já dispõe de uma pequena área de fachada 
para ventilação e iluminação do dormitório-sala.

Esse tipo de habitação mínima, a quitinete, pode ser considerada característica da vida metropoli
tana, típica de um mercado imobiliário de uma cidade em franca expansão, com uma enorme carên
cia habitacional e com a produção de moradias para aluguel praticamente paralisada. Os 
empreendimentos com esse programa começam a aparecer em São Paulo no final dos anos 40, 
localizados na região central. Era interessante a cidadãos sem família, que desejavam morar perto 
das facilidades oferecidas pelas atividades amplamente oferecidas no centro: comércio, serviços, 
lazer e cultura. A quitinete era um produto imobiliário direcionado também à classe média sem 
poder aquisitivo para melhores instalações e com dificuldade para alugar um imóvel. Interessava 
também a imigrantes, que chegavam em grande quantidade a São Paulo, muitas vezes sozinhos e

19 SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de. A pro
moção privada de habitação económica e a 
arquitetura moderna 130-1964. São Carlos, 
Rima Editora, 2002, p. 170.
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Até a déca: ■ .<■ 40, o número crescente de imigrantes que chegam a São Paulo, atraídos pelas 

possibilidades cue a vida moderna de um grande centro pode oferecer, mas sem recursos para alu

gar um imóvel residencial tradicional, (mercado que se havia complicado após a “Lei do 

Inquilinato . de 42). acabam se instalando em pensões ou em quartos de casa de família. Somente 

a partir da descoberta meio por acaso desse tipo de demanda, é que surgem empreendimentos 
como os edifícios de quitinetes1-. .-----

No caso do Copan, esse programa, ganha novo interesse por estar mais radicalmente inserido na 

vida urbana - em função das diversas características descritas, como o uso misto e a presença da 

galeria, mas principalmente pela multiplicidade de programas habitacionais, pela convivência de 
diversos padrões de moradia, a quitinete é aqui uma casa entre outras.

20 MENDOfK-. ' •••ise Xavier de Arquitetura 
Metropolitana ■ :. Parr/o década de 50. 
Dissertação de ■. ■■ ... apresentada à EESC - 
Escola de Engei •’ São Carlos, 1999, p. 
103.
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O grande espaçamento entre as lâminas do brise, somado a sua profundidade, cria um efeito 
curioso: do ponto de vista do observador na cota da rua, o brise cria essa uniformidade que 
descrevemos, mas para quem observa o edifício de uma cota mais elevada, a fachada ganha pro
fundidade, o espaçamento de um metro entre cada lâmina, permite ampla visibilidade do interior 
dos apartamentos, a tal ponto (quando o olhar fica perpendicular ao edifício) que o Copan parece

Formado por lâminas de concreto de 1,45m de largura e espaçadas entre si a cada 1,00m, o brise 
do Copan estende-se por toda a fachada principal. Além da função de sombreamento e proteção 
dos caixilhos, o brise é fundamental na caracterização formal do edifício: confere uniformidade à 
lâmina, impedindo que a fachada seja a expressão dos distintos programas habitacionais (não inte
ressa aqui explorar qualquer tipo de composição que a diversidade possa proporcionar). A simples 
repetição das lâminas frente à escala do edifício transformam-nas em um plano homogéneo, quase 
numa superfície, rompendo com a concepção ordinária de fachada.

Num curto espaço de tempo, Oscar Niemeyer desenvolveu uma série de edifícios residenciais uti
lizando brises horizontais em grande parte das fachadas: é o caso dos edifícios Montreal e 
Niemeyer, além do próprio Copan.



estar desr

ganhando

22 Ibidem p.87

Do interior do apartamento, o brise proporciona um recorte inusitado da paisagem, onde se tende
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As lâminas extensas, multiplicadas regularmente, potencializam a sensação de movimento já pre

sente no desenho curvilíneo do edifício e induzem o olhar a um movimento horizontal, solução que 

achata e alonga a lâmina de 32 pavimentos. Analisando a obra de Niemeyer, Sophia Telles afirma: 

“A reiteração das linhas horizontais desenhadas pelos brises, em edifícios como o Edifício Niemeyer 

ou o Copan fazem o olhar acompanhar as linhas sinuosa numa retenção da verticalidade”!l. Uma 
retenção que é reiterada por outros elementos projetados:

O brise pcss.... ■ ■= estrutura independente em concreto armado, com pilares soltos do edifício que 

descarregam seu peso na viga de transição: desta forma, o brise é efetivamente um plano solto e 

autónomo, afastado 30 centímetros do edifício.

quase irreconhecível. Assim, a medida em nos aproximamos, a superfície vai 

•jores e se mostrando mais transparente.

21 TELLES. Sophia S ■ rquitetura moderna
no Brasil- o desenho ■■ erfície. Dissertação
de mestrado. São Paulo,. JHdaUSP1988, p. 
87

■Quando constrói objetos adjacentes aos edifícios ainda cartesianos, numa referência ao procedi

mento de Corbusier, Niemeyer freqúentemente desenha como marquises ou volumes baixos, linhas 

quase presas ao chão, ou são marcados pelas estruturas em arcos vazadas que mais uma vez, por 

sua escala, nos fazem deslizar o olhar de um ponto ao outro do perfil, para enfim chegarmos sem
pre à superfície onde se apóia. São assim linhas sobre linhas .
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A fachada posterior do Copan sofreu diversas modificações de projeto mas, também neste caso, 
houve a busca de uma solução única para todo o edifício (o que acabou não resistindo até a versão 
final do projeto). Em grande extensão da fachada foi utilizado o elemento vazado, como paredes 
rendilhadas que protegem, sombreiam e ventilam os ambientes voltados para essa face.

Aqui vale a pena recordar as amplas utilizações do elemento vazado na arquitetura moderna 
brasileira até então, tendo sido exploradas suas qualidades de sombra e ventilação e como ele
mento definidor da fachada, a exemplo do Instituto Sedes Sapientiae (projeto do arquiteto Rino 
Levi/1941), do Conjunto Pedregulho (Affonso Eduardo Reidy/ 1946) e do Parque Guinle (Lucio 
Costa/1948), entre tantos outros. As primeiras construções que utilizaram esses elementos pré-fa- 
bricados, foram projetadas por Luís Nunes, em Pernambuco23, tendo posteriormente se difundido 
por toda a arquitetura moderna brasileira e internacional: "Invenção pernambucana que respeita o 
excesso de calor de nosso clima, permitindo a aeração constante, o cobogó foi largamente utiliza
do, em verdade o elemento vazado mais difundido entre nós, símbolo da modernização e substitu

to do brise-soleil."24

a avistar sempre a paisagem mais longínqua. Como o brise não permite que se olhe para baixo, os 
apartamentos altos puderam receber esquadrias de piso ao teto sem tornarem-se vertiginosos.

24 NASLAVSKY, Guilah. Modernidade 
Arquitetônica no Recife - arte, técnica e arquite 
tura de 1920 a 1950. São Paulo. Dissertação de 
mestrado. FAUUSP1998. p. 237.

23 Em 1935, na Escola para crianças excep- 
cionais. "a parede oeste da ala principal foi cons 
truída com elementos pré-fabricados - blocos 
de cimento de 50cm por 50 com tOcm de 
espessura, vazados com numerosos orifícios 
retangulares concebidos para proteger do sol 
e da chuva, mas possibilitando a passagem do 
ar. de modo a assegurar uma ventilação cons
tante, exigida pelo calor permanente da região, a 
9° de latitude sul." BRUAND. Yves. Arquitetura 
Contemporânea no Brasil São Paulo. 
Perspectiva, 1981, p. 77.
Em 1936, no período em que trabalhou no 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU). o Leprosário de Minueira e o reser
vatório de água de Olinda: "foi nessa fase que o 
DAU adotou intensivamente o emprego do 
cobogó". SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 
1900-1990. São Paulo. Editora da Universidade 
de São Paulo, 1998. p. 85. O nome cobogó, 
como são chamadas essas peças pré-fabri- 
cadas, deriva do nome da fábrica que original
mente as produziam.
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. ■ : VlÉGAS, Roberta Felippe. Copan.
'-/■oíirafia, São Paulo, Faculdade de 

Gomou •.«jjo e Artes do SENAC/SP 2004
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Fonte: VIÉGAS, Roberta Felippe. Copan. 
Monografia, São Paulo, Faculdade de 
Comunicação e Artes do SENAC/SF? 2004,
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3.6. REFE-.

AS UNIDADES ò; HABITAÇÃO LCRBUSIANAS
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25 O próprio arquiteto : . Lemos confirmou 
essa referência como Lo a principal, em 
entrevista concedida a iw;,.yiisadora..

A Unidade de Habitação de Marselha é uma lâmina de 17 pavimentos elevada sobre pilotis, 0 que 

significa, como sabemos, 0 edifício solto do chão, permitindo a continuidade do território urbano 
- solução que busca a indistinção entre 0 lote privado e 0 espaço público.

Em 1946. cinco anos antes da concepção do Conjunto Copan, Le Corbusier projetou a Unidade de 

Habitação, numa região periférica de Marselha. A Unidade de Habitação tornou-se paradigma do 

edifício residencial moderno e teve muitos de seus conceitos reproduzidos em todo 0 mundo - uma 

importante síntese de enunciados da arquitetura e do urbanismo modernos. Foi concebida como 

uma construção que englobasse, além da habitação, comércio e serviços de uso local, como uma 

unidade mínima da cidade para ser reproduzida pelos bairros, definindo um novo padrão de urba

nismo. Alguns exemplos corbusianos de repetição desse padrão foram construídos em Nantés, 
Briey-en-Forêt. Firminy e Berlim.

A Unidade de Habitação é frequentemente apontada como uma grande influência ao projeto do 

edifício Copam5. Há, sem dúvida, alguma influência, mas que precisa ser analisada com certo 
cuidado.

Como 0 Copan, a Unidade de Habitação reúne uma grande quantidade de apartamentos (337



unidades), sendo a grande maioria apartamentos duplex de três dormitórios.

235

26 Até esse momento, Le Corbusier havia con
seguido construir diversas residências com a 
utilização do teto-jardim, como no Weissenhof 
de Stuttgart, mas é a primeira num edifício de 
grande porte e de uso essencialmente coletivo.

A Unidade de Marselha é um edifício de uso misto, onde dois pavimentos intermediários (o sétimo 
e o oitavo) reúnem programas de comércio e serviços, como lojas, escritórios, um restaurante e um 
hotel. 0 comércio é direcionado à população residente, mas os escritórios e o hotel incorporam o 
uso público ao interior do edifício. Como afirma WiIliam Curtis:

A cobertura é um teto-jardim, talvez o mais expressivo realizado por Corbusier, após longos anos 
de ensaios e realizações limitadas à algumas residências unifamiliares». Trata-se de um amplo 
espaço livre para estar e recreação, com algumas construções de usos específicos: creche, pisci
na, ginásio e salão de festas. Outras construções, como os chaminés de forma amebóide e um 
palco a céu aberto, completam o conjunto edificado com grande riqueza plástica.

27 CURTIS, William. Modem Architecture since 
1900. London: Phaidon, third edition. 1997, p. 

438.

,í

"The Unité as a whole is a synthesis of social and formal imagination, of geometrical order and inlense 
plasticity. It is far more massive in its form and more robust in its materiais than the pre-work works, yet 
lhe whole is regulated by the numerical abstraction of the Modulor.
II the Unité stands at the beginning of a typological tradition in the post-war years, it also represents the 
culmination of a long quest for a collective order in Le Corbusier's philosophy,“27

As semelhanças em relação ao projeto original do Copan são, portanto, claras: lâmina habitacional 
vertical de alta densidade, uso misto, teto-jardim, pavimento de exceção num nível intermediário. 

Por outro lado, as diferenças são inúmeras e de igual importância.

CAR 3 - O EDIFÍCIO COPAN
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UNIDADE DE HABITAÇÃO DE MARSELHA
Fotos:

?e;t>.-o ressoai (acima eabaixoà esq.) 
R::?Barbosa Vicente (abaixo à direita]
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Fotos: arquivo pessoal
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Fonte: JENKINS, David. Twenlieth-Century 
Classics. Londres, Phaidon, 1999.

UNIDADE DE HABITAÇÃO DE MARSELHA 
Plantas e cortes de apartamentos duplex
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Portanto, a Unidade de Habuação realiza já a ideia de uma cidade vertical, mas seu conjunto diver- 

, fiçado de programas é organizado a partir da idéia de unidade de vizinhança auto-suficiente, como 

um elemento a ser reproduzido. No caso do Copan (e dos demais edifícios que seguem sua tipolo- 

gia). os múltiplos programas localizados no térreo não são concebidos como serviços voltados aos 

moradores do edifício ou do bairro. O Copan é um equipamento multifuncional na escala da cidade.

Outra diferença relevante é a diversidade de tipologias habitacionais que, no Copan, reúne um 

grande número de quitinetes, dentro de um conjunto de apartamentos que variam de 32 a 180 m! 

No caso da Unidade de Habitação, a grande maioria dos apartamentos possui três dormitórios, não 
havendo uma diversidade bastante relevante.

O Copan ter. relação cc ? ".ente distinta, com a cidade. O edifício, como já foi men

cionado. está 'aézado numaç central da cidade, num terreno integralmente ocupado (dife

rentemente da unidade de pensada para uma região não urbanizada da cidade). 

Potencializando essa situação, os programas de comércio e serviços estão no térreo, organizados 

em uma galeria. A relação dessa galeria com a cidade é bastante distinta da que ocorre com o edifí

cio sobre pilotis: aqui, o térreo literalmente incorpora-se à malha urbana.



AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS
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“Dia 5, mudança do Gabinete do Ministro para o edificio do Ministro da Educação, no Castelo, cuja con
strução teve início em 24 de abril de 1937. Deixamos afinal os estreitos compartimentos alugados no 
16°. Andar do Edifício Rex.

28 ANDRADE, Carlos Drummond de. O obser
vador no escritório. Rio de Janeiro, Record, 
1985, p. 13.

0 Projeto para o Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, projetado em 1936, por um 
grupo de arquitetos coordenados por Lúcio Costa, é considerado o primeiro edifício vertical mo
derno do mundo, formalizando os cinco pontos da “nova arquitetura” de Le Corbusier. É, portanto, 
uma referência inquestionável, apesar de não ser um edifício de uso habitacional. A originalidade 
desse projeto, sob todos os aspectos, é percebida no momento da inauguração, que só ocorreu em 
1944, como revela a descrição do poeta Carlos Drummond de Andrade:

Mas o que nos interessa é apontar para o desenho de embasamento que embrionariamente aparece 
nesse projeto, com a lâmina vertical apoiada sobre um volume horizontal que se vincula mais fran
camente com o terreno. Uma idéia que vai aparecendo em diversos projetos modernos, configura
dos de maneiras diversas, com maior ou menor expressão (é o caso da Casa da Suíça projetado por 

Le Corbusier em 1930, entre outros).

Dias de adaptação à luz intensa, natural, que substitui as lâmpadas acesas durante o dia; às divisões de 
madeira, em lugar de paredes; móveis padronizados (antes, obedeciam à fantasia dos diretores ou ao 
acaso dos fornecimentos). Novos hábitos são ensaiados. Da falta de conforto durante anos, devemos 
passar a condições ideais de trabalho."21



1

Fotos: 
COSVA lúcio Costa: Regislro de uma 

vivência' -.«jlo. Empresa das Artes. 1995. 
(abaixo, à esq.) 

■ David. Oscar Niemeyer e o 
'ermas livres no Brasil. São 

Paulo, i>'.. ' Maify, 2002 (abaixo, á dir)

UNDEP.V 
modem:

>’ IIS rutio DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 
Croquí: i .'STA. lúcio. Lúcio Costa: Regislro de 

uma ■.■■■ -.rcia São Paulo, Empresa das Artes, 
1995.
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Fonte: BOESIGER e GIRSBERGER. Le Corbusiec 
1910-1965. Zurique, Artemis, 1967.
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implantação
■: Niemeyer, segundo descrição desob o edifíc:.

Lucio Costa.

necessário mencionar primeiramente os planos urbanos de Le Corbusier. o projeto para o Rio de

Janeiro, feito durante sua visita ao Brasil em 1929, e para a cidade de Argel, realizado em 1930.

Sâo edifícios que se realizam como estruturas urbanas, dialogam com a geografia, reúnem grande

diversidade de usos e resolvem a circulação urbana, conformando avenidas e pontes.-

No projeto para Argel, um croquis do próprio arquiteto, feito como um zoom num trecho da exten

sa lâmina, revela claramente a idéia de um edifício-cidade capaz de abrigar toda a diversidade da

vida urbana, de seus diversos habitantes de distintas culturas - são múltiplas casas numa mesma
estrutura.

nesse
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Antes mesmo do projeto ..: 1 m ?oio. num contraponto à lâmina ortogonal (um prisma de pro
porções controladas;, desenhos de extensos edifícios serpenteados já vinham sendo ensaiados. É

Essas propostas, sem dúvida, permearam o imaginário moderno por diversas décadas até a reali

zação efetiva de algumas propostas. Nesse sentido, a arquitetura brasileira tem grande mérito 

Exemplar é o Conjunto Pedregulho no Rio de Janeiro, projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo 

Reidy, em 1946. Apesar de serem completamente distintos quanto à inserção urbana, e de,

No projeto \ ' ■ misterm .• ; ? ca ci Vra já está presente em função da
. - '.ré' . lotee do pilotis de pé direito duplo

acredito que •.■■> ■ ■ 
disse:‘eu quere .c' 
WISNIK, Guilhenre .. 
filme de Geraldo t.lo \
Pancron, 2003. p 51

30 Vale lembrar que Curti; e.ia a atenção 
para as inúmeras referências dosas proposlas, 
destacando o projeto de de Edgar 
Chambless. e a fábrica da FIAi. ■ Turin (proje
tada em 1915, por Giaccon.. atte-Trucco). 
com uma pista de teste de veie.Os. na cobertu
ra. CURTIS, William. Le Corbr -. ideas and 
forms. Londres, Phaidon. 1986. u 120.

29 ítalo omito descreve esse momento 
da deliniç.:.' í; òsrtido do projeto do Ministério, 
em um c.: ' r.óientos do lilme de Geraldo 
Moita Fitr.c . ■' õ assim: o Carlos Leão 
disse par; ; we o Oscar tinha uma boa 
idéia para õ c.- ••• e o Oscar tinha amas
sado o papel ■: ' :■■■"<. iânela. Essa história
me foi contado •. : . pelo Lucio. e eu

...?ua. O Dr. Lucio 
. . vai lá buscar..." 

depoimentos do 
.• Rio de Janeiro,
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Fonte: FRAMPTON. Kenneth. História Crítica da 
Arquitetura Moderna. São Paulo. Martins Fontes. 
1997.

LE CORBUSIER - PLANO PARA A CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO

LE CORBUSIER - PLANO PARA A CIDADE DE 
ARGEL

Fonte: FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da 
Arquitetura Moderna. São Paulo. Martins Fontes. 
1997.
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No edifício principal do complexo do Pedregulho, como no Copan, há um pavimento de exceção 

que, nesse caso, para quem olha do ponto baixo do terreno, está no terceiro pavimento, mas na 

realidade corresponde ao nível da rua. sendo acesso a todos os apartamentos, como mencionamos.

32 Depoimento de Caimcn Portinho, 1999 in: 
BONDUKI, Nabil. Allonso Eduardo Reidy. São 
Paulo, Editora Blau/lnstilulo Lina Bo e P M. 
Bardi. 2000, p. 91.

31 0 ■■■- ; inibo é um conjunto de edifícios de 
habifèc. social, encomendado pelo 
Depart-i. : ■ ■ .'•? Habitação Popular (DHP), cri
ado tambb’: ■:.« 1946, pela engenheira Carmen 
Portinno

“Aproveitando as linhas acidentadas do terreno, o imponente volume do Conjunto Habitacional 
Pedregulho encontra-se equilibrado com a flexibilidade do desenho, evocando formas ondulantes do 
relevo local. As curvas do prédio principal respondem às curvas da encosta, segundo uma dialética for
mal, realçando sobremaneira as suas linhas. Foi a primeira grande obra projetada por Reidy, onde ele 
impôs, como excelente arquiteto'que era, a caracteristica de buscar soluções integradas que aten
dessem ao ponto de vista social. Foi o primeiro conjunto no Brasil com uma visão de programa e con
cebido atendendo ás possibilidades formais do concreto armado"32

O Conjunto do Pedregulho foi um dos mais reconhecidos exemplos da arquitetura brasileira pela

conjunto. ." . oe usos (diversidade essa que é resolvida ou indicada pelo

complexo co tc- relação forma! entre o Copan e o edifício principal do

Pedreguího: áos edifícios fazem deles importantes elementos de cons
trução da car... •••• ; projeto que concretiza essa idéia de um grande edifício, que

acompanha a smuosiosí. .grafia, projetado como uma estrutura urbana capaz de abrigar 

grande quantidade de hamiaçõris. implantado numa encosta, o nível de acesso (cota da rua) está 

dois pavimentos acima do primeiro nível de apartamentos. A implantação permite a construção de 

um edifício de sete andares, sem a necessidade de grandes cortes no terreno, e com possibilidade 

de que todos os pavimentos possam ser acessados sem a utilização de elevadores.
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Fotos: BONDUKI, Nabil. Affonso Eduardo fíeidy.
São Paulo, Editora Blau/lnstituto Lina Bo e P M.
Bardi, 2000.

Corte transversal e elevação.
Fonte:BONDUKI. Nabil. Nlonso Eduardo Reidy. 
São Paulo, Editora Blau/lnstituto Lina Bo e P M. 
Bardi. 2000.

AFFONSO EDUARDO REIDY - CONJUNTO 
PEDREGULHO.1946
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■ ?Jos dos maiores expoentes da arquitetura do período.“crítica inte- na! íendr ■

Três projetes
caracterisi~?;

' . ?. ejetados em 1950, e o Conjunto JK em Belo Horizonte, proje-Quitandmtiâ er
tado em 1951.

O edifício Montreal é a pr.n it.ra exoeriéneia de Niemeyer com brise de lâminas horizontais

sua
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espaçadas homogeneamente no entre-pisos. O resultado plástico é marcante, tanto pela diluição 

dos vidros no volume, como pela impressão de tornar o edifício muito mais alto do que é na reali-

33 "O Pedregulho de Reidy é notável; o 
grupo de .■ ■■■.■es. incluindo escola, ginásio, 
centro de mercado e piscina, é um mo
delo toni’- cMlo de vista estético quanto 

o Brasil como para todo o 
Reidy um arquiteto realmente 
. pura com a colaboração da 
■ Portinho como Diretora de 

, v 33 GROPIUS, Walter. 
XAVIER, Alberto 

y.erafão, arquitetura
- Paulo, Cosac & Naify,

social, r;: - 
mundo Con/dr- 
notável, u,■, 
engenheiro ■. ” ■ 
Habitação ■■. . 
"Um vigoro e 
(org) Depoii:::: ■ 
moderna bramis- 
2003, p. 154.

dade. O brise do Montreal é constituído de lâminas de concreto, rendilhadas (com perfurações cir

culares). que definem as faixas horizontais dos caixilhos. 0 térreo do Montreal é integralmente ocu

pado por conjuntos comerciais, de forma que, para comportar um saguão de acesso generoso para 

as habitações, esse foi rebaixado no subsolo. Para garantir a maior área comercial possível no 

térreo, e ao mesmo tempo configurar um generoso saguão de entrada para os apartamentos, 

Niemeyer rebaixou para o subsolo o nível desse saguão, uma vez que o prédio não tem garagens

O edifício Quitandinha é uma gigantesca lâmina curva de 32 pavimentos, com maior extensão que 

o Copan. Josep Maria Botey, que reuniu em seu livro as principais obras de Niemeyer, entende que 

“este es quizá el proyecto de edifício más gigantesco de nuestro tiempo. Sus dimensiones super- 

an con mucho las de los edifícios más monumentales conocidos y, de haberse construído

Niemeyer. quase contemporâneos ao Copan, apresentam 

russa análise: o Edifício Montreal em São Paulo, o Edifício
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planta baja/ 
FLOOR PLAN

Fonte: BOTEY, Joseph M‘ Oscar Niemeyer - 
Obras e Projetos. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 1996 íí
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OSCAR NIEMEYER - EDIFÍCIO QUITANDINHA.
1950

Fonte: BOTEY, Joseph M‘.
Oscar Niemeyer - Obras e Projetos. 
'.tlona. Editorial Gustavo GUI, 1996
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OSCAR NIEMEYER, CONJUNTO JUSCELINO 
KUBITSCHECK, 1951

Fonte: TEIXEIRA, Carlos M.Em obras: história do 
vazio em Belo Horizonte. Sáo Paulo, Cosac & 
Naify, 1999. (àdir.)
BOTEY, Joseph Ma. Oscar Memeyer - Obras e 
Projetos. Barcelona, Editorial Gustavo GUI, 1996 
(à esq.)
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imensa m:.

esse edif :•

OS EXEMPLOS DA ARQUITETURA MODERNA PAULISTANA
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projetos. Sscelona, 
1996, p.

35 SAMPAIO, M:-h 
moção privada o-:
arquitetura modem.:
Rima Editora, 200?.

■ Amaral de. A pro- 
. económica e a

964. São Carlos,

■.saje compitiendo con montarias y desfiladeros", Entretanto, 

.llidO.

O Conjunto ? - ? r ■::a mais ousada dessa tipologia, apesar de a proposta original não 

ter sido executada O projeto pie a no embasamento dos dois edifícios que compõem o conjunto, 

uma série de equipamentos de escala urbana, com um pequeno terminal rodoviário, escritórios para 

órgãos públicos, mercado, museu e teatro, além das atividades de comércio e serviços, entre eles, 

um hotel. É uma construção de 85.000 m2, localizada na região central de Belo Horizonte, e foi uma 

das primeiras referências verticais da cidade, o que significa que, diferentemente do Copan, não se 

ajustava a uma situação urbana consolidada: "na década de 50, o Conjunto JK foi considerado um 

símbolo de progresso e modernidade”-. Característica curiosa desse conjunto é a distribuição de 

conjuntos comerciais na própria lâmina habitacional, solução que lembra o edifício Esther.

34 BOTuí iosep M1 Oscar Niemeyer - Obras e 
Editorial Gustavo Gilli,

A análise do projeto do Copan deve ser inserida num contexto de edifícios habitacionais projetados 

na cidade de São Paulo nesse mesmo período (a maior parte deles projetados depois de 1951) a 

idéia do edifício de uso misto, com embasamento em forma de galeria de comércio e serviços não 
é exclusividade do Copan ou do edifício Montreal; trata-se, na verdade, de um modelo repetido
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0 primeiro edifício que associa habitação a um programa múltiplo em forma de galeria comercial é 
o edifício Esther, projeto vencedor de concurso privado de autoria de Álvaro Vital Brasil e Adhemar 
Marinho, em 1936. A galeria do Esther, que se restringe à projeção do edifício, é limitada original
mente a três lojas e estrutura-se a partir de um eixo que liga as ruas 7 de Abril e Basílio da Gama. 
No centro da galeria, um terceiro acesso liga o conjunto à avenida Ipiranga. 0 subsolo era original
mente ocupado parte por garagens e parte por um grande restaurante. Os três primeiros andares são 
salões de planta livre ocupados por escritórios e consultórios diversos. Entre o quarto e o décimo

A definição da planta do térreo é essencial, nessa proposta. A galeria, no embasamento do edifício, 
torna-se recorrente. Ela realiza a idéia do pilotis ocupado com comércio e serviços do cotidiano.

As mudanças são de tal ordem, que o modo de vida na grande cidade é um tema corrente. O tra
balho, a cultura, o cotidiano estão envolvidos pelas novas perspectivas trazidas pela progressiva 
expansão da cidade. São novos empregos, novas indústrias, novas migrações, novos museus. A 
arquitetura moderna realiza importantes construções que influem positivamente no espaço público; 
associou programas, misturou usos, trouxe para o edifício a vida da rua, acolheu pedestres, criou 
percursos, buscou romper o limite entre o espaço público e o privado. São edifícios projetados 
como parte da estrutura urbana.

desenvolvido e aprimorado pela arquitetura moderna em São Paulo, desde o final dos anos 30, ao 
longo dos anos 40, até meados dos anos 50.

GAP 3 - O EDIFÍCIO COPAM



c;,e de unidades habitacionais, desde unidades mínimas atéprimeiro ana ■ j-tb gra- :

■ nos.apartamentos c. ■■ ■-< de cuai\

1948. Nesse caso, o embasamento tem ainda uma escala reduzida, quando comparado aos des

dobramentos posteriores desse modele. O térreo é ocupado por lojas e uma passagem pelo interi

or do lote liga as duas ruas que definem a esquina. Nesse projeto, a cisão, ou a independência entre

a base horizontal e o edifício vertical (que nesse caso não é propriamente uma lâmina), somada à

criação de um teto-jardim sobre o volume horizontal, revelam, sem nenhuma dúvida, o embrião
dessa tipologia.

252 CAB 3 - O EDIFÍCIO COPAH

0 edifício Califórnia (na rua Barão de Itapetininga, projetado por Oscar Niemeyer), tem uma galeria 

de configuração também tradicional, com apenas dois acessos, fazendo uma ligação entre duas 

ruas (nesse sentido, guardando uma relação mais direta com as galerias parisienses do final do 

século XIX e as galerias de São Paulo, bastante frequentes na região central, construídas na primeira 
metade do século XX).

No entanto, a seoaração síetr-ê programa comercial e habitacional, em embasamento e lâmina 

vertical, ocorre peia primeira vez no edifício Seguradora Brasileira”, projetado por Rino Levi, em
.■ ''iasamento. Nesse 

k autónomo, mas 
wm comércio no 
. is que permitem

s espaçosane- 
. :\1o no progra- 

conlerir uma 
■usdovale do 

são ocupa-

36 0 Conjwr ■ rara o IAPI, também 
do arquiteto .; .doem 1939-40, já
continha a incra .
caso, não ora 
uma laje sob as in ■■ ■ 
térreo, com circulaç 
ligações entre as c ,■ : nies. "Rino Levi
procurou evitara us,;.r.».
xos a túneis e viadutos. '.iw-, 
ma do edifício usos qit-, 
urbanidade a essa situação. 
Anhangabaú e do Largo Jãc 
dos por lojas; e os dois andai. - .-'.lermediários 
são destinados a estacionai.-.. .to." ANELL1, 
Renato. Rino Levi: arquitetura. . cidade. São 
Paulo, Romano Guerra Editora.'. p. 110.

Um primeiro grupo de projetos realizados depois do Copan têm também a lâmina do conjunto ocu

pada por programa residencial: é o caso do Conjunto Nações Unidas (na esquina da avenida 

Paulista com a Brigadeiro Luís Antônio, projetado em 1953, pelo arquiteto Abelardo de Souza) e do



ÁLVARO VITAL BRASIL - EDIFÍCIO ESTHER
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PLANTA TÉRREO

Fonte: CONDURU, Roberto. Vital Brasil São Paulo, 
Cosac & Naify, 2000. Coleção Espaços da Arte 
Brasileira (acima)
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BINO IEVI - EDIFÍCIO SEGURADORA 
BRASILEIRA, 1948 

Fz-nte: Revista Acrópolen°.Vlf>, 1952
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RINO LEVI - CONJUNTO COMERCIAL PARA 0
IAPI. 1939-1940

Fonte: ANELLI, Renato. Rino Levi: arquiletura e 
cidade. São Paulo, Romano Guerra. 2001.
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OSCAS 'IEMEYER - EDIFÍCIO CALIFÓRNIA
Fonte: Revista Habitat n‘.2
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ABELARDO DE SOUZA - CONJUNTO NAÇÕES 
UNIDAS. 1953
Fonte: Revista Habitat n’. 57.
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Outros projetos desenvoNeram esse mesmo tipo, mas comportando programas diferentes no edifí

cio vertical, isto é. sem o uso predominantemente habitacional. São lâminas (ou torres) ocupadas 

por atividades de serviços, com escritórios e hotéis, como é o caso do Conjunto Nacional (com 

apenas um setor habitacional), na avenida Paulista; do Conjunto Metropolitano, na avenida São Luís; 

e ainda do Edifício Itália, na avenida Ipiranga, esquina com a avenida São Luiz.

edifício E:';
embasame

pios citados

■projetado por Niemeyer em 1952) - nesse caso, com um 

;m vínculos com a cidade mais tímidos que nos outros exem-

0 Conjunto Nacional, na esquina da avenida Paulista com a rua Augusta, projeto do arquiteto David 

Libeskind (1955), é uma construção de caráter exemplar que poderia ter-se tornado um novo padrão 

de ocupação da avenida. É implantado numa quadra inteiramente ocupada por uma galeria com 

lojas, restaurantes e cinemas, interligados por passagens de 10 metros de largura: generosas vias 

de pedestres que se conectam francamente com as ruas circundantes. O embasamento comporta 

ainda sobreloja com escritórios e outros cinemas, além de um terraço, um teto-jardim, de onde se 

contempla uma das mais movimentadas avenidas da cidade. 0 subsolo é ocupado em toda a exten

são da quadra por estacionamento, acessado pela rua Padre João Manoel, a via de menor movi

mento. A lâmina do conjunto abriga, no projeto original, escritórios, habitações e um hotel 0 

Conjunto Nacional é um dos raros lugares da avenida Paulista que oferece animação à rua con



DAVID LIBESKIND - CONJUNTO NACIONAL. 1955

Fonte:
Revista Acrópole n°. 222 (acima)
arquivo pessoal de David Libeskind, in IACOCCA, 
Angelo. A conquista da Paulista: O Conjunto 
Nacional. São Paulo, Peirópolis, 1998 (abaixo)
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.: do espaço público' íojas se voltam diretamente à •: >çada 
(como um ! cjievgr): coares superiores do embasamento oferecem uma cobertura 

aos pedestres ; - <;tc ao soí o-_ j chuva: e uma das vias internas da galeria, no eixo principal, se 

abre diretamente pa'a avenida, oferecendo um acesso ao conjunto. Como afirmou Fernando Viégas: 

"Uma quadra inteira fora pensada como um modeio de cidade mais densa, onde programas dife

rentes fossem justapostos, e que dessa proximidade pudesse emergir a qualidade da vida urbana 

idealizada para a grande metrópole brasileira em formação"3’. Uma solução bastante diversa da que 

se tornou o padrão da avenida: edifícios comerciais soltos em lotes protegidos ou cercados no ali

nhamento da calçada.

38 XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A. C. & 
C0R0NA. Eduardo Arquitetura moderna paulis
tana. São Paulo, Pini. 1983, p. 53.

0 Conjunto Metropolitano, projetado pelos arquitetos Salvador Cândia e Giancarlo Gasperini em 

1960, tem sua face lateral voltada à praça Dom José Gaspar. Segue também a mesma tipologia: 

uma ampla galeria no térreo, com mais dois pavimentos de escritórios configuram o embasamen

to que ocupa todo o lote. Aqui, a galeria, nos seus diversos níveis, se desenvolve ao redor de um 

pátio descoberto. “O partido adotado previu nos fundos do terreno um importante conjunto comer

cial, organizado em torno de um pátio central, vazado em cada um dos cinco níveis, permitindo uma 

ampla visibilidade das lojas superpostas. Um cinema com 1.200 lugares, acessível pela 1a. 

sobreloja, e garagem para 130 carros completam esse corpo. À frente e acima dele, nasce a torre 

de escritórios, com 19 andares, visivelmente comprometida com as soluções de Mies van der 
Rohe"3

37 VIÉGAS ;v-i. ■ vippe Conjunto 
Nacional: a consaco . -spigão central. 
Dissertação de 1 USP 2003, p. 
189.
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SALVADOR CÂNDIA E GIANCARLO GASPERINI - 
CONJUNTO METROPOLITANO
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Se os arranha-céus levantam seus andares além de 200 metros de altura, entre essas construções 
gigantescas e no meio dos espaços que permaneceram livres serão traçados bulevares, ladeados por 
construções de um. dois ou três andares, com degraus sucessivos, abrindo-se para quincunces de 
árvores onde dominam a amplidão de parques ingleses. A rua será reconstruída por elementos essen
cialmente em escala humana.”39

"Não poderiamos ignorar também a necessidade de comprimir ás vezes a paisagem urbana e de satis
fazer essa necessidade que temos de estar em contato uns com os outros, de nos descobrir numerosos, 
de nos ver de muito perto. (...)

:s desdobramentos desse modelo, é a realização do sonho 

c,o grande edifício - laminar, denso e tantas vezes monumen

tal - com a ■? ” sm ■ ' çue passam pela rua e buscam entretenimentos ao alcance do olhar; 

que procuram •m pretexto para tomar um café, comprar qualquer coisa, ou buscar um trajeto mais 

agradável. Le Corbusier, num texto intitulado "Na escala humana", escrito na década de 20 já

Se, por um lado, a arquitetura europeia tem uma presença determinante na arquitetura moderna 

brasileira, a influência do urbanismo norte-americano em São Paulo, desde o início do século XX e 

mais especificamente nos anos 50, é inegável. O que parece interessante observar são possíveis

39 LE CORBUSIE , :.:,-bsnismo. São Paulo, 
Martins Fontes 2 ■.. ;o 2900. p. 223.
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“Cet hõtel pourra être considere comme une réplique du ‘Rockfeller Center’ de New-York et sera cer- 
tainement une réalisation surprenente pour tous les turistes qui afflueront à Sao Paulo, en janvier 1954, 
lors des lêtes du IVe. centenaire de la ville."4040 "Hotel 'Imperetor' et immeuble à apparte- 

ments â Sao Paulo - Oscar Ntemeyer Architecte. 
In: LArchitecture d'aujourd'hui n. 42/43,1952. 
p. 120.

referências da arquitetura nova-iorquina sobre a arquitetura moderna desenvolvida nessa cidade no 

mesmo período. A construção do Rockfeller Center, projetado em plena Crise de 1929, certamente 
foi marcante quanto à multiplicidade de programas, à consolidação de um espaço urbano ou, mais 
do que isso, como expressão de uma radical experiência metropolitana. Na primeira publicação 
sobre o Copan, feita pela revista francesa LArchitecture d‘aujourd’hui em 1952, o pequeno texto de 
apresentação do projeto traz essa referência:

Rem Koolhaas, em seu livro Delirious New York, escreve o que chama de um manifesto retrospectivo 
do que seria a cultura arquitetônica nova-iorquina (Manhattanism), cujo ponto focal é o que chama 
de Culture of Congestion. Koolhaas apresenta um pequeno histórico do desenvolvimento dessa 
arquitetura, baseado na sobreposição de conceitos, como o edifício vertical (skyscraper), a altíssi
ma densidade (hyper-density), o uso misto vertical e a tecnologia moderna. O modelo para esse 
novo padrão urbanístico seria o edifício de 100 andares projetado por Theodore Starrets em 1906, 
no qual coexistem andares comerciais, residenciais, clubes, hotéis, cinemas, teatros e pequenas 
indústrias Entre as realizações mais expressivas do manhattanism estão o hotel Waldorf-Astoria, o 
Downtown Athletic Club e o complexo de edifícios do Rockfeller Center.

CAR3 - 0 EDIFÍCIO COP*»
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1
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EDIFÍCIO DE 100 
ANDARES (abaixo) 
Pelirious New York.

•iiblishers, 1994
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42 Ibidem. p. 204.
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Koolhaas prossegue analisando as relações entre esse conjunto e a arquitetura moderna, e seu 
impacto inegável no debate europeu. Afirma a idéia do manfiattanism como um desenvolvimento 
independente, em função de um contexto urbano particular, numa apologia da dinâmica da metró
pole, que esbarra no elogio do caos, do imprevisível etc. (temas que se tornaram tão recorrentes hã 
algumas décadas):

Do ponto de vista da solução volumétrica propriamente dita, o Lever House (Gordon 
Bunshaft/Skidmore Owings & Merrill, 1951/1952), projetado pouco depois do Copan, desenvolve 
com rigor formal admirável o edifício laminar sobre o embasamento horizontal que abrange a tota-

41 KOOLHAAS, Rem, Delirious New York 
Rotterdam, Publishers, 1994, p. 197.

Rockefeller Center is lhe most mature demonstration of Manhattanism's unspoken theory of lhe simul- 
laneous existence of dífferent programs on a single site, connected only by the common data of eleva- 
tors, Service cores, columns and externai envelope.""

"During the design and building of Rockefeller Center, the impact of European Modernism on American 
architectural practice can no longer be ignored. But Hood and lhe Associated Architects are representa
tivas of Manfiattanism firsl,and Modernismsecond. (...)
Hoods projecls belore Rockfeller Center may be seen as more or less erratic 'conversion' from ecletism 
toward Modernism; but his production can also be read as a consistent enterprise to salvage 
Manfiattanism, to develop, clarify and refine it. In the face of the Modernist Blitzkrieg of the thirties, Hood 
always defends the hedonislic Urbanism of Congestion against the puritanical Urbanism of Good 
Inlentions. (...)
In this light, the roof gardens of the Center are an attempt of the Manhattan sensibility to ingest the mod
ernist Radiant City of ‘happy' light, air and grass, by reducing it to one layer among many. In this way, 
the Center will be both metropolitan and anti-urban."®
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HANSA VIERTEL
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Quatro anos depois de projetar o Copan, em 1955, Niemeyer foi convidado pelo governo alemão a 
projetar um edifício habitacional em Berlim, dentro de um conjunto denominado Hansa Viertel. 
Concebido como um novo exemplo de bairro residencial moderno, Hansa comporta 15 edifícios 
laminares soltos num amplo terreno arborizado. Entre os arquitetos escolhidos estavam Walter 
Gropius, Alvar Aalto e Pierre Vago.

O edifício projetado por Niemeyer é uma lâmina de sete pavimentos sobre pilotis de notável pro
porção. 0 sistema de circulação vertical é marcante no projeto: uma torre externa à lâmina concen
tra dois elevadores com apenas duas paradas: no térreo e no quinto andar. Na parada superior foi 
configurado um pavimento livre, que permite acesso a seis prumadas de escadas, sendo que cada 
uma delas dá acesso a dois apartamentos por pavimento. 0 sistema permite que com apenas duas 
paradas de elevador, qualquer morador suba ou desça no máximo dois pavimentos para chegar no 
seu apartamento. O pavimento livre é tratado como área de estar e lazer coletivos. Essa solução evi
tou a circulação horizontal em todos os pavimentos, permitindo duas fachadas, com iluminação e 

ventilação às unidades.

lidade do terreno. Cerca de 75% da área do lote é transformada em espaço público, mesclando 
jardins e áreas sombreadas de estar.
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OSCAR NIEMEYER, HANSA VIERTEL -1955 
Projeto original
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SECTION

Fonte: BOTEY, Joseph M' Oscar Niemeyer - 
Obras e Projetos. Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1996
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Plantas do ed'fí -; executado
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Fonte: SCHNEIDER, FRIEDERKE. zltóá de plan
tas: viviendas. Barcelona, Gustoc. Gilli, 1997
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Nos interessa, no entanto, enfatizar que aqui o partido adotado foi a lâmina sobre pilotis, com térreo 
totalmente livre, apenas com os acessos às prumadas das escadas: uma tipologia adequada ao pro
jeto do conjunto. Por tratar-se de um tecido urbano pouco denso e, sobretudo, desvinculado de uma 
área urbana central e de grande fluxo de pedestres, a solução é visivelmente pertinente e reforça, 
por oposição ou contraste, o que queremos sugerir: a coerência do projeto do Copan e a afirmação 
de uma tipologia vinculada à sua condição urbana.

A planta do pavimento-tipo do edifício de Hansa, foi bastante alterada (o que se verifica com clareza 

no cotejamento das versões aqui apresentadas). O pavimento livre foi parcialmente ocupado por 
mais seis unidades residenciais. O conjunto das modificações levou Niemeyer, também dessa vez, 
a rejeitar a autoria do projeto.

A especulação sobre possíveis referências ao projeto do Copan termina por revelar, com bastante 
clareza o grau de ousadia e inovação contido nesse projeto. Embora muitas das idéias que funda
mentaram o projeto de Niemeyer já estivessem nas propostas de outros arquitetos modernos, foram 
raras as experiências desse porte que haviam sido efetivamente concretizadas na época de seu pro
jeto Além disso, a plasticidade absolutamente original que Niemeyer imprimiu no Copan sur-

CAR 3.0 EDIFÍCIO COPAM
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De maneira geral, a contribuição da arquitetura moderna brasileira, no cenário internacional tem

272 CAR 3 - O EDIFÍCIO COPAH

preende ac 

quarenta anc;

Nos interessa ac ■ ’ •. scúre a consolidação e desenvolvimento dessa tipologia: edifí

cio laminar solto sobre um embasamento, que se define como uma extensão da cidade, tanto na 

proposição de um programa tipicamente urbano, com uma complexa mistura de usos, como pela 

definição espacial: a relação direta com a calçada, a conformação de uma galeria, com vias inter

nas generosamente conectadas com o espaço público.

Esses edifícios de uso misto, com o térreo vinculado à cidade, já são apontados por Regina Meyer 

como característicos da arquitetura realizada em São Paulo nos anos 50:

43 MEYER, Regina M - Metrópole e 
Urbanismo - Sáo Paulo :■ ,-)S 50. Tese de 
doutorado FAUUSP 1991. p. :i'

"Dentro desse quadro, de novas dimensões e atendendo novos programas funcionais surgiram na déca
da de 50 obras que marcaram relações novas com o espaço urbano. Os edifícios-conjunto, congre
gando espaço para múltiplas atividades - comércio, restaurantes, escritórios, cinemas, garagens, ruas 
internas - tornam-se marcos da arquitetura do período. Os dois mais importantes pela escala são: o 
Conjunto Nacional (...) e o Conjunto Metropolitano" °.

Meyer não se refere aqui aos edifícios com uso predominantemente habitacional, mas o que quer

emos afirmar nesse trabalho é a importância do Copan, edifício que se revela precursor dessa 

tipologia, ao reunir, em projeto realizado em 1951, todos os aspectos acima mencionados, já com 
uma escala metropolitana.
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sido negligenciada pela crítica americana e europeia. No caso do Copan, a morosidade e as mo
dificações do projeto, à revelia do autor, podem ter contribuído ainda mais para sua pequena pre
sença na historiografia da arquitetura moderna. Mesmo que as dificuldades que a construção 
enfrentou tenham comprometido a sua repercussão, a verdade é que o projeto demonstra uma qua
lidade inovadora que não pode mais ser negligenciada pela história internacional: corrigir essa 

lacuna é de certa forma uma missão a ser cumprida.

CAR 3 -O EDIFÍCIO C0PA.H
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Desde a primeira versão, o projeto do edifício Copan previa a definição de dois edifícios com suas 

galerias, um conjunto sempre conectado, mas amparado na idéia de duas lâminas independentes 

de dimensões e caracteristicas bastante distintas. É importante notar que o edifício de menor porte, 

paralelo à avenida Ipiranga, é um elemento que reforça a integração do projeto com a cidade, como 

falávamos acima. A lâmina curva não deseja estar solta, sozinha: ela é amparada por outros edifí

cios. O prédio do hotel (atual Bradesco) tem essa função, a de já criar uma vizinhança, compondo 

um conjunto que se acomoda e se funde à massa edificada do entorno. Esse edifício permite que 

a lâmina curva por vezes se esconda e por vezes se mostre mais amplamente à cidade. A relação 

entre os dois edifícios passou por versões distintas e atingiu sua melhor configuração com a vo- 

lumetria que conhecemos hoje: lâmina retangular à frente, de menor gabarito, e a lâmina curva mais 

alta, no segundo piano, porém imponente o suficiente para afirmar-se como o edifício de referên
cia.

. : cionado ao fato de jé existir uma série de edifícios que têm 
< .olonai em outros termos, quando um tipo se fixa na prática 
'.uma determinada condição histórica da cultura, como respos- 
:=s. religiosas ou práticas' (Argan, Projeto e Destino, p. 66).

‘O rar.’.
entres v '
ou na teoria i
ta a um ca-,..-ic-oe .

No Copan está presente a idéia do pilotis característico da arquitetura moderna: que define a cons

trução solta do terreno, a liberação do solo urbano, a fusão do lote público com o espaço privado
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Além de ruas cobertas, há um desdobramento vertical do espaço; como já foi descrito, esse 
embasamento possui mais de um pavimento (acomodando sobrelojas, com escritórios e serviços) 
e é coroado por uma praça pública elevada: um amplo terraço-jardim. Para garantira fluidez do per
curso, a promenade tão experimentada pela arquitetura moderna, foram previstas rampas e escadas 
rolantes. Assim, tanto no embasamento do Copan, como nos projetos que dele derivaram, buscou- 
se recriar um programa urbano, pela configuração de uma nova espacialidade.

No entanto, aqui aparece a proposição do “pilotis ocupado", com um programa de comércio e 

serviços no térreo, o que leva a uma nova resolução formal. Nesse caso, não é a estrutura do edifí
cio que atinge o solo, deixando o térreo livre e permeável. O pilotis se desdobra num embasamen
to: uma construção horizontal, independente da lâmina, que se expande para além da projeção do 
edifício, indo buscar o espaço eminentemente público, a calçada e a rua. Esse embasamento procu
ra ocupar todo o lote, na intenção de transformar o térreo na extensão do passeio público, ampla
mente animado, povoado, como é o caso da avenida Ipiranga. Por isso é característico de um cen
tro urbano; é uma solução formal que se ancora na idéia de permeabilidade do território da cidade, 
proposto peio pilotis, mas capaz de potencializar a vida urbana daquela região.

0 embasamento permite o acerto das contingências de um tecido urbano, com uma estrutura pre- 
viamente definida, com suas diversas determinações: topografia, desenho do lote, limites do ter
reno com situações distintas: ora voltada a uma grande avenida, ora a uma via local, por vezes

CAR3-oeoifIcio copan
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EDIFÍCIO COPAN
Fatos arquivo pessoal
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EDIFÍCIO COPAN 
Fotos: arquivo pessoal
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Alan Colquhoun, em seu livra Modernidade e Tradição Clássica, identifica a presença dessa questão 

na obra de Le Corbusier: a inserção do edifício moderno nos diversos contextos urbanos. Mas as

Há uma transição estruturai entre a lâmina e o embasamento, para permitir vãos adequados aos 

múltiplos programas reunidos nessa construção horizontal. Além disso, em função de sua diversi

dade de unidades habitacionais, os pavimentos-tipo não apresentam uma rígida modulação estru

tural. O partido que o Niemeyer escolheu foi o seguinte: a adoção de uma laje de transição (o que 

se parece muito com o prédio de Marselha). Essa laje de transição era mais que oportuna porque 

o sistema estrutural dos apartamentos era muito compartimentado, era um paliteiro de colunas que 

não deveria descer até o chão. Então eles imaginaram essa laje de transição como uma grande 
mesa onde está apoiado esse prédio"5

Aqui há o desenho de uma nova tipologia, capaz de inserir o edifício na cidade; mais especifica- 

mente, no centro histórico de uma metrópole. A aproximação entre o repertório moderno e a estru
tura urbana consolidada é que pôde constituir a novidade.

:mento propicia uma acomodação de todas as o.';.

.; m:’e criar um ncvo terreno (configurado como u -ío- 

mpiantada de forme independente (em relação à geomemia

. com precisão, por Carlos Lemos: "O Oscar imaginou um
44 Entre.’:. . 
realizada 

45 Entrevista com o arquiteto Ce, los Lemos 
realizada em março de 2004

do lugar ar. 
jardim para rr-;: - . .

ou às divisas do lotes Asse,

jardim elevado, para recuperar o cnãc. como ele dizia ■'
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0 projeto do Copan, já no início da década de 50, reuniu e potencializou um amplo repertório que, 
por sua escala e pela multiplicidade de atributos citados, consolida uma nova tipologia do edifício 
de habitação na cidade. Assim, apesar das significativas alterações em relação ao projeto original, 
o Copan aparece no centro de São Paulo com grande eloquência. O edifício que foi capaz de pro
mover uma mudança no cenário urbano e tornou-se um marco definitivo na paisagem paulistana é, 
hoje, um símbolo da vida metropolitana; além disso, é um exemplo de como intervir na cidade e 

explorar suas maiores virtudes.

soluções formais encontradas são ainda, segundo Colquhoun, híbridas, hesitantes ou ambíguas 
adjetivos que emprega.

"0 propósito desse exame [dos princípios compositivos dos grands traveaux de Le Corbusier nos anos 

do entre-guerras] é descobrir como esses princípios foram utilizados para conciliar as disparatadas e 
freqúentemente contraditórias necessidades a que Le Corbusier tinha de atender nos edifícios. Essas 

podem ser resumidas como: (1) a necessidade de o edifício se adaptar á área específica dentro de 

determinado contexto urbano; (2) a necessidade de criar um edifício de presença simbólica; e (3) a 

necessidade de estabelecer o edifício como representante de um tipo."'6

CAR3-0 EDIFÍCIO COPAH

46 COLQUHOUN, Alan. Modernidade e Tradição 
Clássica - ensaios sobre arquitetura 1980-87. Sâo 
Paulo. Cosac & Naify. p. 126. No capitulo "As estraté
gias dos grands traveaux", sáo analisados os seguintes 
projetos:
1. Palácio das Nações: "No Palácio das Nações, Le 
Corbusier ajustou o edifício às exigências do terreno e 
reafirmou a tradição perene da arquitetura nos termos 
da vida moderna e da tecnologia moderna. Ele parece 
ter seguido com toda a sinceridade as implicações 
cerimoniais e humanísticas do programa e ter tentado 
conferir ao edifício um caráter adequado" (p. 134).
2. Centrosoyus: “No Centrosoyus percebe-se a tensáo 
não resolvida, geralmente encontrada no trabalho de 
Le Corbusier, entre a necessidade de o edifício fazer 
parte de uma estrutura urbana existente, constituindo- 
se com tachadas frontalizadas e demarcando as 
esquinas das ruas, e a necessidade de existir como 
um objeto autoportante" (p. 139).
3. Cite de Refuge: "Parece impossível separar o prazer 
sensorial e intelectual decorrente dessa disposição de 
formas arquitetônicas do terreno ao qual elas devem 
sua origem: assim como no Palácio das Nações e no 
Centrosoyus, o edifício é uma resposta a algumas cir
cunstâncias acidentais (...)" (p. 144).
4. Palácio dos Sovietes (aqui o desenvolvimento do 
projeto mostra que Corbusier foi abandonando a 
criação de "espaço urbano” e assume um caráter sim
bólico do edifício): "Interpretando dessa maneira o 
complexo como uma série de objetos no espaço, Le 
Corbusier transformou-o em um ícone construtivista 
cuja silhueta complementa a dos domos de Sáo 
Basílio e do Kremlin. O grupo de auditórios não mas 
precisa do pano de fundo requerido pela Cite de 
Refuge; não há nenhum elemento mais forte para 
unificá-los. As demandas estruturais, acústicas e cir
culatórias do complexo foram utilizadas para con erir 
forma expressiva a cada elemento" (p. 150).
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EDIFÍCIO copan
Fotos (p.280 e p. 281): arquivo do Condomínio
Copan
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EDIFÍCIO COPAN 
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Fonte: Acervo FAU DSP

. r- I

-■

' \ ■

"- ■ t

■ fxVlIfV j

.... - :r 
-< - «Ol<«

■

,K »—.
___ _ £UJ



■ .

I

EDIFÍCIO copan
Planta do pavimento térreo

Fonte: Desenho feito pelo arql0 Walter Galvão 
(2002) - Acervo FAU USP
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EDIFÍCIO copan
Planta 1o subsolo

Fonle: Acervo FAU USP
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EDIFÍCIO COPAN
Planta 2°. subsolo
Fonte: Acervo FAU USP
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EDIFÍCIO COPAN
Planta terraço - versão não executada
Fonte: Acervo FAU USP '
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EDIFÍCIO COPAN
Corte longitudinal
Fonte: Acervo FAU USP
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EDIFÍCIO COPAN 
Corte transversal 

Versão com teatro e cinema 
Fonte. Acervo FAU USP
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EDIFÍCIO COPAN 
Corte transversal 
Versão sem o teatro 
Fonte: Acervo FAU USP
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EDIFÍCIO COPAN - FOTOS DE OBRA 
t. s. Arquivo do Condomínio Copan



.. -«3

EDIFÍCIO COPAN - FOTO OE OBRA 
Fotos: Arquivo do Condomínio Copan
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EDIFÍCIO COPAN - FOTOS OE OBRA 
~oíos: Arquivo do Condomínio Copan
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EDIFÍCIO COPAN
■cn!os: Arquivo do Condomínio Copan
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EDIFÍCIO COPAN
Fotos: Arquivo do Condomínio Copan
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Fc.ios: arquivo pessoal (acima) 
FáLiq Valentim (abaixo)
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Fotos: José Paulo Gouvea (acima) 
Fábio Valentim (abaixo)
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li? VIÉGAS, Roberta Felippe. Copan.
■'iMi.iijrafia. São Paulo, Faculdade de

Coi ■ ràç.óo e Artes do SENAC/SP 2004.
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A proposta do trabalho de analisar o tema da habitação na década de 50, através de dois projetos 
bastante distintos, adaptados às condições específicas de sítio e programa, revelou-se eficaz para 
entender como o edifício habitacional pode definir tipologias, criando modelos de ocupação e 
procurando ao mesmo tempo dar uma resposta às necessidades globais da cidade. Uma análise 
monográfica do projeto do Copan, pela exuberância de sua arquitetura, poderia se sobrepor à diver
sidade urbana e se colocar como paradigma único. Já, uma análise específica dos edifícios do con
junto Ana Rosa passaria à margem de aspectos fundamentais na estruturação dos modelos urbanos 
mais interessantes desenvolvidos em São Paulo. Nas soluções distintas desses modelos, fortalece- 
se um raciocínio mais amplo sobre a configuração do espaço urbano pelo edifício habitacional.

1 Como afirma Gabriel Bolaffi "com o objelivo 
de criar condições e estímulos para o planeja
mento Urbano, ao abdicar da gestão dos crédi
tos que concede, o BNH somente contribuiu 
para agravar os problemas urbanos". BOLAFFI, 
Gabriel. "Habitação e urbanismo". In: MARICA- 
TO, Ermínia (org.). Produção capitalista da casa 
(e da cidade) no Brasil industrial. São Paulo, 
Editora AI(a-0mega. 1982. p.55

Durante os anos 50 construiu-se em São Paulo uma quantidade expressiva de bons projetos habita
cionais multifamiliares para classe média e alta. Contrariando as demandas sociais bastante visíveis 
naquele momento, não houve nenhum programa expressivo para a produção de habitação destina
do à população de baixa renda - projeto que a cidade aguarda a cada dia, a partir do qual se poderá 
verdadeiramente discutir um plano democrático de ocupação e desenho urbano. Assim, as expe
riências incipientes, mas valiosas, que vinham sendo desenvolvidas principalmente pelos lAPs e 
DHP (no Distrito Federal), não tiveram um desdobramento em escala relevante. Mesmo, após 1964, 
com a implantação do Sistema Financeiro da Habitação - BNH -, que disponibilizou recursos 
expressivos para a habitação de baixa renda, não houve um plano que compreendesse a dimensão 
urbana do projeto de habitação, tendo ao contrário, agravado as relações entre moradia e cidade1.
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A análise do Conjunto Ana Rosa revelou que, apesar da diversidade de arquitetos e de projetos real

izados, o conjunto expressa questões comuns de forte vínculo com as proposições modernas, colo

cadas pelas vanguardas europeias. Organização das unidades em edifícios laminares, modulação 

das plantas, simplificação das fachadas, busca das melhores condições de insolação, racionaliza

ção das circulações, são algumas das características que predominam nos projetos. Além disso, o 

conjunto é um trecho raro da cidade onde a geografia inicial ainda é reconhecível, onde os edifí

cios mostram-se delicados em sua relação com a topografia local, muito pouco transformada pela 

obra. A ausência de subsolo e a ênfase dada à continuidade dos espaços livres permitiram uma

que no mesmo movimento dignificou a ■ -■ 

e a diversidade social.

ótoJuziu Habitação de qualidade e 

; -..tocms que incorporaram o uso misto
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0 conjunto Ana Rosa, apesar de utilizar um coeficiente de aproveitamento médio igual a 2 (nas áreas 
ocupadas por habitação coletiva), surpreende por ser também inviabilizado pela atual legislação 
(num típico bairro residencial). A impossibilidade de reprodução do modelo numa área como a Z2 
se deve ao fato de parte, dos edifícios comportar uso misto no térreo e da taxa de ocupação média 
do conjunto ser cerca de 0,5. Além disso, nenhum dos terrenos comportaria em sua área livre a cir

cunferência de 16m de diâmetro.

Os edifícios do Conjunto Ana Rosa são de construção bastante simples e com unidades habita
cionais enxutas enquanto programa. Não existem portarias, elevadores ou garagens em subsolo, o 
que garante custos condominiais muito baixos. Trata-se, portanto, de um modelo económico e sim
ples o suficiente para ser reproduzido em maior extensão.

arborização densa nos jardins, resultando numa paisagem aprazível para os moradores e também 
para a cidade.

0 Copan representa a génese de uma nova tipologia. É um projeto que ao mesmo tempo que rea
liza a inserção do edifício moderno na cidade consolidada, afirma uma nova forma de ocupação 
urbana. Num primeiro momento o arquiteto separou o hotel do programa habitacional, atitude que



•Habitar cidades é uma manifestação de urbanismo pela consciência do homem. (...) Se você puder
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Num momento de evidente esgotamento do modelo forjado pela Lei de Zoneamento, o Copan 

ressurge como um contraponto. 0 que não significa propor a mesma densidade construtiva para 

toda a cidade, sequer para toda a região central, mas sim de aproveitar as qualidades que caracte- 

rizam o modelo como uma importante conquista da arquitetura moderna desenvolvida em São Paulo 

e do pensamento sobre as formas desejáveis de habitar a cidade. Como disse o arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha:

Um edifício servido pelas principais redes de transporte e demais infra-estruturas da cidade, pos

sui imensa diversidade social entre moradores e frequentadores, alta densidade, uso misto etc. Um 

projeto que nos lembra, a todo o momento, as virtudes e qualidades da vida urbana.

.■ ■ 'ais delicada. Em segu■&. frag-
■:óasamento. Para c d;•• - da

já denota ■'

menta os prcp> . s :o ‘
lâmina sinuosa exisb- : ■um segundo volume k? • ■ jc 

como mediação necessária à'... ■. espécie de lote extrudado, rea

assim a difícil concordância c .■ .. ;'o as contingências geométricas e

topográficas do lote, com cs acessos e a especmcmversos programas comerciais - trans

forma o pilotis na extensão do espaço público, na o dade de suas funções cotidianas, intensa

mente ocupado pela população que aii mora, trabalha ou circula.
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sair da questão da urgência para a questão da satisfação dos desejos, os mais altos desígnios humanos, 
essa possibilidade de sair do estritamente necessário para o prazer é o coração da arquitetura. É o 
momento de angústia da arquitetura. É imaginar que a ideia de funcionalidade, que é tão restrita a 
momentos e hábitos de um certo instante, não deva ser vista como um fim da arquitetura mas como 
esperança, na medida em que os homens vão agir ali e se transformar sempre. Nós estamos em per
manente transformação. Portanto, adequar os espaços para que se exerça plenamente essa capacidade 
de cultivar necessidades e desejos sempre em transformação é a questão da arquitetura: procurar for
mas que possam amparar a vida. E há exemplos: o Copan do Oscar Niemeyer, que eu gosto tanto de 
citar, é habitação popular por excelência, feita com as mesmas pedras, os mesmos materiais, os mes
mos tubos de plásticos, louças sanitárias, essas porcarias todas com que se fazem essas casinholas no 
arrabalde."2

A distância entre essa tipologia habitacional desenvolvida em São Paulo e a imposição de um 
padrão pela lei, pode ter seu questionamento amplificado através de um paralelo em relação à 
aprovação do Conjunto Nacional e dos edificios Lever House e Seagram, em Nova York. O Conjunto 
Nacional só pôde ser construído porque foi aprovado pouco antes da lei de 1957, que terminou por 
restringir a reprodução dessa tipologia2. Por sua vez, a construção dos edificios Lever House e 
Seagram (na mesma década) influenciou uma mudança na legislação que justamente os tomava 
como modelos para a reestruturação do espaço urbano. Nestes dois projetos, a quase totalidade da 
área do lote é proposta como espaço público, na forma de pequenas praças, galerias de conexão 
entre ruas e algum comércio. São projetos que construíram o espaço aprazível da cidade, nos tra-

3 "O projeto do Conjunto Nacional só pôde ser 
realizado, pois foi aprovado na prefeitura munic
ipal antes de 1957." VIÊGAS. Fernando Felippe. 
Conjunto Nacional: a construção do espigão 
central. Dissertação de mestrado. FAUUSR 
2004. p. 219.
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De um lado, as legislações de uso e ocupação do solo, vigentes nos últimos trinta anos, privile

giaram a propriedade individual - o lote - como unidade de projeto. Os “direitos adquiridos" deve

riam ser garantidos; desta forma cada lote detinha o direito de projetar suas edificações, apenas

A despeito disso, os projetos (ou suas tipoiogias) que se configurariam como exemplares, foram 

inviabilizados pela lei de zoneamento. Ao avaliarmos as causas objetivas dessa situação, alguns 

fatores e hipóteses podem ser formuladas.

0 trabalho envolvendo a análise desses dois empreendimentos, ha meio sécme ;

ressalta naturalmente a qualidade dos seus programas, com a indicação de usos e iipoiogias habita

cionais diversificadas, dos projetos arquitetónicos e da inserção dos mesmos na malha urbana, 

acentuando seus compromissos, lógica e atualidade.

'In term: of ;
torchanges in pzoan; . 
setoack designs aí lhe p'? ' gséaaíc;'

uishaft of 
' chilectural
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, gramas espec-’’- o: suas torres - como
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Essa condição de “direitos do lote", levou à redução do coeficiente de aproveitamento de cada pro
priedade buscando evitar que, em cada quadra e em determinada região, se todos os proprietários 
usufruíssem das permissividades da lei, resultassem massas exageradamente volumosas e densi
dades elevadas se comparadas à capacidade de suporte.

respeitando suas divisas. Mesmo com o exemplo de outros países, mesmo com as definições de 

planos federais e do Plano Diretor estratégico do município paulatinamente indicar o uso social da 

propriedade. Mesmo com o exemplo da arquitetura que aqui realizamos, a partir da imaginação de 
novas formas de ocupar o território urbano.

A “correção” da lei de uso e ocupação do solo, de 1972, procedida em 1973 com a inclusão da “lei 
Adiron", permitiu elevar o coeficiente de aproveitamento dos lotes situados na maior parte da 
cidade, a partir da utilização de uma taxa de ocupação diminuída em relação à originalmente pre
vista (05 a 0,25). A alegação de suposto benefício pela criação de área maior permeável, não se 
sustenta - a garagem, no sub solo, ocupa quase todo o terreno. Da mesma forma, a necessidade de 
redução da projeção da construção em função de melhor insolação, é também pouco convincente.

A ocorrência conjugada dos fatores elencados redundou na produção de projetos assemelhados, 
modelados por aspectos matemáticos de recuos, altura, dimensões de compartimentos e um fol

clórico círculo de 16 metros de diâmetro.
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